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TOR apreende 
5,3 toneladas de 

maconha na SP-320
Pág. A5

Preso em Rio Preto homem suspeito 
de cometer série de estupros

Equipe da Divisão Especializada de Investigações Cri-
minais (Deic), comandada pelo delegado Wander Solgon, 
prendeu o suspeito de uma série de estupros, homicídio 
e tentativas de homicídio. Até o momento, são quatro 
vítimas. Há suspeita que o homem, de 47 anos, seja o 
autor de um homicídio em que a vítima foi encontrada 
carbonizada, no início do ano passado  Pág. A5

CRIMES

A classificação para a 
fase vermelha do Plano 
São Paulo desagradou 
muito os comerciantes de 
Olímpia. 

                    Pág. A2

Delivery ajuda a 
reduzir prejuízos 

em Olímpia
Com lance mínimo de 

R$ 19,6 milhões, esta é 
a sexta tentativa de venda 
do imóvel de 12 mil m², 
localizado na Avenida 
Anísio Haddad.  Pág. A2

Hospital Nossa 
Senhora da Paz vai a 
leilão mais uma vez

Cláudio LAHOS

Sérgio SAMPAIO

“Por muito pouco não fomos 
para a fase Vermelha”, 

afirma Secretário de Saúde

Mais de mil pacientes são 
considerados curados de 
Covid-19 em Rio Preto

Aldenis Borim foi à sessão da Câmara ontem e afir-
mou que Rio Preto deve se manter na fase Laranja do 
Plano São Paulo na nova avaliação que o governo do 
Estado deve divulgar no final desta semana. 

                                                              Pág. A3

O número representa quase 58% dos casos confirma-
dos na cidade. No entanto, situação ainda exige muita 
cautela, pois o cenário atual apresenta o maior número 
de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), em relação aos últimos dez anos.  Pág. A4

Representantes de autoescolas se 
reúnem para debater volta às aulas

Pág. A2

Sérgio SAMPAIO
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Supermercados terão que ter funcionário para ajudar deficiente visual nas compras

Rotary doa van para 
Hospital de Base

CONCURSO - Aprovados pedem homologação de certame realizado ano passado. Pág A3

Faceres reúne 
especialistas da 
área médica em 
congresso virtual

A segunda edição do 
Congresso Caipira de Edu-
cação Médica terá como 
tema ‘Uma realidade inédi-
ta em educação médica – O 
mundo durante e pós-Co-
vid-19. Como fazemos?’. 
O congresso acontece de 
25 a 27 de junho.Pág. A4
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Sindicato pede 
à Justiça que 

Correios testem 
funcionários

Nesta quarta-feira 
(24),  feriado municipal 
no munícipio, a prefeitura 
lança a exposição virtual 
‘Fé, Festejos e Festas’.
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Olímpia realiza 
exposição virtual para 
comemorar padroeiro

Profissionais de beleza 
fazem novo protesto 
pedindo reabertura
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Auto escola 
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de junho de 2020 COTIDIANOA-2

Representantes de CFCs se aprofundam em 
protocolo do Detran em reunião nesta quarta
Com a decisão do Detran-

-SP de retomar gradualmente 
os processos de habilitação, 
prevista para ter inicio entre 
esta semana e a próxima, 
os representantes dos CFCs 
(Centro de Formação de Con-
dutores) terão uma reunião 
nesta quarta-feira (24) para 
debater detalhes da retomada 
das atividades.

Segundo Márcio Junio Ro-
drigues, diretor de ensino da 
CFC Rio Preto, ao todo repre-
sentantes de 32 CFCs vão 
participar desta reunião que 
será feita com grupos pequenos 
durante todo o dia. No encon-
tro, eles vão se aprofundar no 
protocolo disponibilizado pelo 
Detran para a retomada das 
atividades.

Rodrigues acredita que as 
aulas práticas devem ser reto-
madas na próxima segunda-fei-
ra (29) e as teóricas apenas a 
partir do dia 1º de julho.

No cronograma anunciado 
pelo Detran nesta segunda-fei-
ra (22), a autorização para a 
realização dos cursos teóricos e 
práticos será permitida apenas 
para os municípios que estejam 
estabelecidos a partir da cha-
mada fase 2 (Laranja), do Plano 
São Paulo. Neste caso, Rio Preto 
teria estas atividades liberadas 
pelo Detran.

A Prodesp, empresa de tec-
nologia do governo estadual, 
disponibilizou um sistema de 
reconhecimento facial para 
comprovar a identidade de 
condutores. O reconhecimento 
facial será feito por meio da 
biometria já cadastrada durante 
a matrícula nos cursos.

No que diz respeito às aulas 
teóricas, Rodrigues relembra 
que elas serão 100% on-line 
nesta retomada e poderão ser 
feitas apenas por aqueles alunos 
já inscritos ou cadastrados que 
tiveram as aulas interrompidas 
por conta da pandemia da Co-
vid-19.

Em nota, o Detran salienta 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Sindicato vai à Justiça para Correios testarem funcionários 
contra Covid, após mais uma confirmação em Rio Preto

O Sindicato dos Trabalhado-
res dos Correios vai ingressar 
com uma nova ação na Justiça 
após tomar conhecimento que 
um trabalhador dos Correios 
testou positivo para Covid-19. 
Desta vez, o funcionário é do 
setor administrativo da Agência 
Central de Rio Preto, na Rua 
Prudente de Morais.

Segundo Sérgio Luiz Pimen-
ta, diretor do sindicato, a con-
firmação deste caso aconteceu 
nesta segunda-feira (22) e mais 
uma vez a empresa teria se recu-
sado a fazer a testagem dos fun-
cionários que atuam na agência. 
“Existe uma preocupação, ainda 
mais, devido ao fluxo de pessoas 
no local (Agência Central dos 
Correios)”, salientou Pimenta.

O sindicalista afirmou que a 
empresa apenas fez a limpeza 
sanitária do andar superior do 
prédio e que, nesta quarta-fei-
ra (24), está convocando os 
trabalhadores para voltarem a 
trabalhar no local. O setor de 
atendimento ao público que 
funciona no térreo funcionou 

normalmente nesta terça-feira 
(23).

“Vamos mais uma vez acio-
nar a Justiça para tentar obrigar 
a ECT (Empresa de Correios e 
Telégrafos) a tratar seus traba-
lhadores com o devido respeito 
e consideração à vida, inclusive 
dos clientes” enfatizou Pimenta.

No começo deste mês, o 
Sindicato conseguiu junto ao 
TRT-15 (Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região) o fe-
chamento temporário de duas 
unidades do Correios de Rio 
Preto, quando ouve a confirma-
ção de um carteiro que atuava 
nas duas unidades ter testagem 
positiva para Covid. Na época, 
foram fechadas a Distribuidora 
e um Centro de Entrega de 
Encomendas.

Em Rio Preto, são aproxi-
madamente 450 trabalhado-
res dos Correios e, em toda 
a região, o número chega 
próximo a mil trabalhadores. A 
reportagem entrou em contato 
com a assessoria empresa, que 
ficou de retornar o contato após 
apurar o caso.

Em nota, a direção dos 

Sérgio SAMPAIO

Correios informou que prédio, 
onde está localizada a Agência 
Central São José do Rio Preto, 
passou por sanitização ontem 
(23), conforme os protocolos 
profiláticos de prevenção ado-
tados pelos Correios. A unidade 
volta a funcionar normalmente 
nesta quarta-feira (24). O 
atendimento ao público não 
foi afetado e ocorreu normal-
mente. Em outro trecho da 
nota, eles salientam que “os 
Correios estão acompanhan-

Cláudio LAHOS

Comerciantes de Olímpia 
optam por delivery para 

minimizar prejuízos

Agência BRASIL

Alguns precisaram se 
reinventar e começaram a 
oferecer serviço de delivery

A classificação para a fase 
vermelha do Plano São Paulo, 
na qual somente os serviços 
essenciais podem funcionar, 
desagradou muito os comer-
ciantes de Olímpia. Sentindo os 
prejuízos causados pela queda 
do movimento, alguns precisa-
ram se reinventar e começaram 
a oferecer serviço de delivery.

Driele Cassilhas, proprietária 
de uma loja de roupas, é uma 
delas. “Foi péssimo ter voltado 
para a fase vermelha, pois o 
comércio já vem sofrendo há 
meses por conta de tudo que 
está acontecendo. Os comer-
ciantes estão reclamando, vejo 
pelos grupos de WhatsApp que 
participo. Estamos desespera-
dos, ainda mais agora que é 
final de mês e as vendas já não 
são grandes normalmente. Es-
tamos vendendo por delivery. O 
faturamento vai cair, já estamos 
sentindo queda nas vendas”, 
conta.

Para Flávio Vedovato, presi-
dente da Associação Comercial 
e Industrial de Olímpia (ACIO), 
deveria haver uma flexibilização 
na abertura do comércio. “Nós 
estamos sempre obedecendo 

todas as tratativas em virtude 
da pandemia. Mesmo assim, 
Olímpia teve um retrocesso de 
acordo com o faseamento do 
governo do Estado. Por isso, 
a gente não concorda com a 
fase vermelha. Tem que haver 
uma flexibilização, até para ter 
a sustentabilidade e a sobrevi-
vência do comércio olimpiense,” 
destaca Vedovato.

Ele ressalta que a associa-
ção está orientando os comer-
ciantes sobre as regras de fun-
cionamento. “A ACIO quer que 
o comerciante esteja precavido 
diante das novas regras e que 
siga na íntegra tudo aquilo que a 
municipalidade e o Estado vêm 
norteando quanto à Covid-19. 
Jamais iremos infringir qual-
quer legislação. Pelo contrário, 
estamos atentos a todas as 
orientações das autoridades de 
saúde”, complementa,

Para Vedovato, as autorida-
des federais, estaduais e muni-
cipais deveriam traçar um plano 
de estímulo pós-pandemia para 
a retomada da economia. “En-
quanto instituição, estamos de 
portas e coração abertos para 
trazer ferramentas de negócios 
aos comerciantes. Todo nosso 
corpo administrativo, técnico, 
jurídico e contábil está disposto 
a buscar ferramentas de negó-
cios que auxiliem o fortaleci-
mento da economia, pois esse 
é nosso papel institucional”, 
finaliza.

Aulas práticas serão retomadas na segunda (29) e teóricas dia 1º de julho

FASE VERMELHA TESTAGEM

TRABALHO

Balcão de Empregos 
oferece 92 vagas

O Balcão de Empregos 
de São José do Rio Preto 
desta terça-feira (23) está 
oferecendo 92 vagas de tra-
balho. Entre elas: entregador 
(5), coordenador comercial 
(3), consultor externo (3), 
docente (3), vendedor de 
telemarketing (2), dentista 
(2), estagiário de admi-
nistração (2), operado de 
empilhadeira (2) e auxiliar 
de cozinha (2).

Embora o atendimento 
presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
tenham sido suspensos, o 
Balcão de Empregos da Pre-
feitura de Rio Preto continua 
funcionando. Os interessa-
dos podem se cadastrar por 
meio do site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos. 
Por ele, os trabalhadores 
podem enviar currículos e se 
candidatar às vagas, assim 
como os contratantes podem 
anunciar as oportunidades.

Da REDAÇÃO

Guilherme BATISTA

Isabela MARTINS

Comércio de Olímpia se mantém fechado na fase Vermelha

do a situação de saúde dos 
seus empregados, prestando o 
apoio necessário e, também, 
atuando para garantir o bom 
funcionamento das atividades 
operacionais. As orientações 
da empresa relacionadas a 
casos suspeitos de Covid-19 
permanecem válidas. Ocorren-
do a suspeita de contamina-
ção entre os empregados, a 
empresa providencia ações de 
sanitização em todo o ambiente 
da unidade”, destacou a nota.

Divulgação

que a automação de processos 
evita a necessidade de compa-
recimento presencial nos CFCs. 
“Neste momento, as medidas 
de distanciamento social são 
as ferramentas mais eficazes 
para evitar os riscos de conta-
minação pela Covid-19. Além 
disso, permite ao Detran orien-
tar, acompanhar e fiscalizar o 
cumprimento das ações preven-
tivas e os protocolos sanitários 
preconizados pelo Plano junto 
aos Centros de Formação dos 
Condutores”.

Prova teórica – A realização 
das provas será presencial e 
individual. A aplicação será feita 
por agendamento pelos CFCs, 
seguindo os devidos cuidados. O 
uso de máscara será obrigatório 
e os Centros de Formação deve-
rão oferecer álcool em gel para 
higienização das mãos.

Aulas práticas – Para evitar 
aglomerações, as ações pre-
ventivas também farão parte da 
nova rotina das aulas práticas, 

nas quais apenas instrutor e 
aluno poderão estar no veiculo. 
Ambos terão que utilizar más-
cara e o veículo terá que ser 
higienizado após cada aula.

Provas – Os testes, com 

previsão da retomada a partir 
da segunda quinzena de julho, 
serão realizados em ambien-
tes abertos, definidos pelos 
municípios e com adequação 
de horários entre um exame 

e outro. O objetivo é reduzir a 
quantidade de provas e adotar 
escalonamento. Alunos e instru-
tores deverão usar máscara e o 
veículo passará por higienização 
após cada exame.

No começo do mês empresa teve que fechar unidade

R$ 19,6 MILHÕES
Hospital Nossa Senhora da 

Paz vai a leilão mais uma vez

Desativado desde 2002, 
o Hospital Nossa Senhora da 
Paz, em Rio Preto, foi colocado 
a leilão mais uma vez. Avalia-
do em pouco mais de R$ 39 
milhões, o lance mínimo pelo 
prédio de 12 mil m2, localizado 
na avenida Anísio Haddad, é de 
R$ 19,6 milhões.

Já houve cinco tentativas 
de venda do local e todas 
fracassaram por falta de in-
teressados. Cerca de 200 
trabalhadores que atuaram na 
instituição esperam receber 
pagamentos atrasados. As 
dívidas trabalhistas superam 
R$ 12 milhões. A Prefeitura de 
Rio Preto também cobra uma 
dívida de mais de R$ 500 mil.

O leilão, previsto para ocor-
rer presencialmente no dia 
28 de abril, foi adiado devido 
às medidas enfrentamento 
ao coronavírus e está sendo 
realizado exclusivamente por 

meios eletrônicos. O link para 
dar o lance poder ser verificado 
no site do leiloeiro Gilson Keniti 
Inumaru: https://www.gilsoninu-
maruleiloes.com.br/externo/
lote/detalhes/2468638. Os 
lances poderão ser feitos até 
13h do dia 30 de junho, sendo 
que o encerramento ocorrerá 
de forma escalonada com o 
fim do lote 1 às 13h, lote 2 
às 13h02 e assim sucessiva-
mente. Havendo lances nos 
três minutos antecedentes 
ao horário de encerramento, 
haverá prorrogação do leilão.

Até o momento, o site conta 
com mais de mil visualizações e 
nenhum lance foi feito. Funda-
do em 1980, o Hospital Nossa 
Senhora da Paz conta com 
115 leitos (podendo chegar 
a 186  devido a uma amplia-
ção que foi iniciada mas não 
terminou), sendo 32 de UTI, 
10 consultórios médicos, seis 
centros cirúrgicos e unidade de 
radiologia.

Vinicius LIMA



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
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Expectativa
Maurelli Bellei diz que 

o pré-candidato Efraim 
Lopes deverá ter excelente 
desempenho no processo 
eleitoral em Ipiguá. “Ele 
(Efraim) foi um bom pre-
feito e a expectativa é 
excelente”, diz. Na sessão 
da última segunda-feira, o 
vereador Bellei informou 
que a Câmara, por cinco 
votos a quatro, rejeitou as 
contas do prefeito Emílio 
Pazianato relativa ao exer-
cício de 2016, que já havia 
sido reprovada pelo Tribu-
nal de Contas do Estado. 
“Ele (Emilio) não pagou 
precatório de R$ 100 mil, 
que hoje é de R$ 1,6 mi-
lhão”, diz.

Postulantes
Os pré-candidatos Efraim Garcia Lopes (DEM) e Lou-

rivaldo Domingo Leme (PSDB) vão disputar as eleições 
para prefeito de Ipiguá. Efraim, que já foi prefeito, terá 
como vice o atual vereador Maurelli Bellei (PSD). A chapa 
encabeçada por Lourivaldo terá como vice Neusa Lino de 
Souza (Solidariedade), com o apoio do atual prefeito Emílio 
Pazianoto (Solidariedade). Efraim e Lourivaldo, portanto, 
vão disputar os votos de 4,5 mil eleitores registrados 
no município, cuja população gira em torno de 6,5 mil 
habitantes.

Traiçoeira
O secretário da Saúde, Aldenis Borim, prestou esclare-

cimento sobre o combate à pandemia, ontem, na Câmara. 
“Eu atuo como médico há 40 anos e nunca vivenciei uma 
situação como essa, porque é uma doença traiçoeira”, diz. 
Acrescentou que é difícil adotar os procedimentos, porque 
tratar o doente é dar remédio, mas com a Covid-19 tra-
ta-se o doente e não a doença. A cada momento é uma 
situação nova, por isso agradeceu a equipe pelo trabalho 
no combate à doença. “Corremos o risco de ir para a fase 
vermelha”, alertou.

Briga feia
O pré-candidato a pre-

feito Carlos de Arnaldo 
(PDT), que está internado 
no Hospital de Base por ter 
contraído a Covid-19, disse 
que na noite de segunda-
-feira teve muita febre e 
mal-estar. “Não tem nada 
tranquilo, é uma briga feia 
contra o vírus, mas con-
tinuo lutando”, revelou. 
O ex-vereador disse que 
sempre teve boa saúde, 
faz exercícios diariamente 
e mesmo assim contraiu o 
coronavírus. A declaração 
de Carlos de Arnaldo ser-
ve de alerta para aquelas 
pessoas que ainda não 
admitem que o vírus é al-
tamente contagioso.

Potencial
O presidente do PSL, 

Marco Casale, informou que 
o partido vai lançar chapa 
completa para disputar ca-
deiras na Câmara. São 26 
pré-candidatos, sendo 18 
homens e oito mulheres. 
Entre os pré-candidatos, 
segundo ele, tem cinco 
nomes com potencial para 
conquistar cadeiras no Le-
gislativo. “A previsão é eleger 
dois vereadores”, espera. 
Casale, que já lançou sua 
pré-candidatura para prefei-
to, disse que o partido tem 
boa estrutura, inclusive, com 
tempo na TV, mais um supor-
te para os pré-candidatos na 
campanha eleitoral.

Decreto
O governador João Dória 

(PSDB) vai divulgar ainda 
nesta semana novo decreto 
que determinará as medidas 
restritivas de acordo com a 
situação de contaminação 
da Covid-19 por região do 
estado. Rio Preto está na 
fase laranja, um ponto do 
limite que separa da fase 
vermelha, a mais severa para 
controlar a propagação do 
coronavírus. Mesmo com o 
número de casos crescente, 
Rio Preto ainda não corre o 
risco de ser rebaixado, o que 
obrigaria o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) determinar, 
de novo, o fechamento do 
comércio.

Paciência
A duplicação da rodovia 

BR-153, no trecho urbano 
de Rio Preto, começa a me-
xer com a paciência, princi-
palmente dos comerciantes 
estabelecidos próximos às 
marginais. Um grupo de 
vereadores, liderado por 
Paulo Pauléra (PP), luta para 
liberar o trevo de Talhado. 
Karina Caroline (Republi-
canos) pede para liberar 
acesso para os comercian-
tes próximos à marginal, que 
estão sofrendo por causa 
das obras. “A obra está 
demorada”, disse. Como o 
recurso federal é escasso, 
a empreiteira faz de acordo 
a ordem do DNIT. Dá nisso!

Alento
O presidente da Câmara 

Federal, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afirmou que a proposta 
que antecipa o chamado 
trânsito em julgado, previs-
to na proposta de emenda 
constitucional da prisão em 
segunda instância, e a refor-
ma tributária podem ser vo-
tadas em agosto. “Políticos 
e empresários continuam 
roubando dinheiro público. 
Não são só políticos, tam-
bém temos empresários 
corruptos. Isso tira a pres-
são do Supremo que vai 
continuar a ser uma corte 
constitucional”, defendeu. A 
declaração de Maia serve de 
alento à população.

O secretário da Saúde, Al-
denis Borim, afirmou que Rio 
Preto deve se manter na fase 
Laranja do Plano São Paulo na 
nova avaliação que o governo 
do Estado deve divulgar no final 
desta semana. O secretário sa-
lientou que dados da Secretaria 
demonstram essa manutenção 
da cidade nesta fase por mais 
15 dias, no mínimo.

“Ficamos na fase Laranja, 
mas por muito pouco não fomos 
para a fase Vermelha”, salien-
tou Borim.

O secretário salienta que 
a manutenção na atual fase a 
Laranja se deve exclusivamente 
a estrutura hospitalar que foi 
criada nestes meses. Ele lem-
bra que em março a cidade não 
tinha nenhum leito para Covid 
e atualmente são 400 leitos de 
enfermaria e 200 leitos de UTIs.

Hoje, Rio Preto tem uma 
média de 15 leitos de UTI para 
cada 100 mil habitantes e a 

recomendação é de 5 leitos 
para cada 100 mil.

Ele alertou que se fosse 
colocado na balança apenas o 
número de casos e o número 
de óbitos poderíamos estar na 
fase Vermelha.

Momento Certo – O secretá-
rio alertou que os fechamentos 
impostos pela quarentena fo-
ram feitos no momento correto, 
pois foi o tempo necessário 
para estruturar a cidade no 
setor hospitalar.  Ele salientou 
que, se isso não tivesse sido 
feito, poderíamos estar vivendo 
uma falência da saúde.

Queda – O secretário espera 
que no prazo de 30 dias acon-
teça o início da redução dos 
casos. Ele afirma que espera 
que até esta data o sistema 
consiga suportar a demanda 
como está acontecendo no dia 
de hoje.

O secretário esteve nesta 
terça-feira (22) utilizando a 
Tribuna para fazer um balanço 
sobre como a cidade lidou nos 
últimos meses com Covid-19.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Secretário afirma que Rio Preto 
deve se manter no Laranja

PLANO SÃO PAULO

Secretário de Saúde, Aldenis Borim, foi à Câmara nesta terça (23)

Sergio SAMPAIO

CÂMARA MUNICIPAL
Supermercados terão que ter funcionário 
para ajudar deficiente visual nas compras

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram nesta terça-feira (23) 
projeto de lei do vereador Zé da 
Academia (Patriota) que obriga 
os supermercados e hipermer-
cados de Rio Preto a disponi-
bilizarem, quando necessário 
e requisitado, um funcionário 
para auxiliar pessoas com defi-
ciência visual a efetuarem suas 
compras.

nicipal ao regramento federal 
relacionado à Previdência, no 
que diz respeito à composição 
dos Conselhos deliberativos.

Mais uma vez, o projeto 
da vereadora Cláudia De Giuli 
(MDB) que proíbe que sejam 
colocados como premiação, por 
meio de sorteio ou promoção 
animal vivo (exemplo: peixinhos, 
pintinhos, gatos ou cachorros, 
dentre outros) teve um pedido 
de vista aprovado. Desta vez, 
o pedido foi feito pelo vereador 
Jean Charles (MDB), que disse 
querer tratar alguns detalhes 
com a autora para que o projeto, 
que é meritório, não venha a 
prejudicar alguns setores.

Mais prazo – O projeto do 
vereador Anderson Branco (PL), 
que amplia o prazo de 17 para 
20 anos o tempo para os donos 
de veículos de transporte escolar 
fazerem a troca do mesmo con-
forme determina a legislação, foi 
aprovado quanto a legalidade e 
deve ter seu mérito apreciado na 
próxima sessão.

Também foram aprovados 
pela legalidade os projetos dos 
vereadores Jorge Menezes (PSD) 
e de Celso Luiz Peixão (MDB). No 
caso de Menezes, ele altera a Lei 
nº 12.462/2016, que dispõe so-
bre o licenciamento de atividades 
econômicas temporárias, redu-
zindo o atual prazo de pedido que 
era de 90 dias para 30 dias. O 
projeto de Peixão dispõe sobre 
a manutenção de contratos de 
prestação de serviços continua-
dos com a Administração Pública 
Direta e Indireta da Prefeitura de 
Rio Preto, enquanto durarem as 
demais medidas de combate ao 
COVID.

Retirado – O projeto do 
vereador José Carlos Marinho 
(Patriota), que liberaria o atendi-
mento e consumação em todos 
os estabelecimentos comerciais 
enquanto permanecer a pande-
mia, foi retirado pelo autor por 
entender que o mesmo perdeu 
sentido perante o atual quadro 
na cidade perante a abertura dos 
estabelecimentos comerciais.

Sérgio SAMPAIO

Sergio SAMPAIO

Profissionais de beleza fazem novo protesto em frente à Prefeitura

Um grupo de profissionais 
da área de beleza fez um novo 
protesto em frente à Prefeitura 
de Rio Preto nesta terça-feira 
(23). Os profissionais de salões 
de beleza e barbearias estão 
proibidos de abrir seus estabe-
lecimentos para atendimento 
ao público enquanto Rio Preto 
permanecer na fase Laranja do 
Plano São Paulo.

Segundo Cristiane Rozzato, 
proprietária de um salão de be-
leza, o protesto acontece para 
cobrar do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) um olhar mais carinhoso 
com os profissionais de beleza 
de Rio Preto. Afirmando que 
desde o início da quarentena, 
quando eles estavam podendo 
trabalhar, todos os cuidados já 
estavam sendo tomados para 
preservar os clientes e os fun-
cionários.

Em boa parte das falas, o 
grupo questionava que todo o 
comércio está podendo fun-

cionar e eles (cabeleireiros e 
barbeiros) estão sendo proibidos 
de ganhar o seu sustento. O 
grupo cobra do prefeito que ele 
interceda junto ao governador 
João Doria (PSDB) que reveja 
a situação dos profissionais de 
beleza e que os mesmos possam 
voltar a trabalhar, mesmo na 
fase Laranja.

“A gente só quer trabalhar, 
dentro das normas. Pode colocar 
fiscal na rua, a gente aceita que 
o fiscal entre no nosso salão e 
veja como a gente está traba-
lhando. Nós temos que pagar 
nossas contas, aluguel, gás e 
impostos”, enfatizou Cristiane.

Desde a proibição, a Justiça 
se tornou um dos meios encon-
trados por muitos para terem 
reabertos seus salões e barbe-
arias. Muitos tiveram vitórias em 
primeira instância, mas o quadro 
sempre é revertido do TJ (Tribu-
nal de Justiça), que baseia suas 
decisões no decreto estadual, 
o qual proíbe o funcionamento 
destes segmentos enquanto 

o município estiver na fase 
Laranja. Em uma ação coletiva 
movida pela Acirp (Associação 
Comercial e Empresarial de Rio 
Preto), a sequência e o resultado 
final foram os mesmos.

Por sua vez, o decreto mu-
nicipal permite o atendimento 
na casa dos clientes. Sobre 
esse tema, Cristiane afirmou 
que muitas vezes este tipo de 
atendimento autorizado é mais 
perigoso do que o atendimento 
feito no salão. “Temos que nos 
locomover até o local (casa da 

Sérgio SAMPAIO

Aprovados em concurso fazem protesto em frente à Câmara

No início da noite desta terça 
(23), alguns aprovados do último 
concurso feito pela Prefeitura de 
Rio Preto fizeram um protesto em 
frente à Câmara Municipal. Eles 
cobraram o apoio dos vereadores 
na luta pela homologação do 
certame.

Segundo Renan Dias Alves, 

que foi aprovado para o cargo 
de Agente Administrativo, eles 
foram aprovados em outubro de 
2019 e querem que o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) homologue 
este concurso.

Alves diz que neste con-
curso inclui também a área da 
saúde, assistência social e os 
professores que estão também 
na espera.

Sérgio SAMPAIO

A proposta, que inicialmente 
excluía os estabelecimentos de 
pequeno porte, incluiu todos os 
estabelecimentos, já que deixou 
de exigir a quantidade mínima de 
dois funcionários para fazer este 
tipo de auxilio.

PLC – Foi aprovada a lega-
lidade e o mérito em regime de 
urgência do PLC de autoria do 
Executivo que altera dispositivos 
da Lei Complementar 139/2001, 
que adequa a legislação mu-

FLEXIBILIZAÇÃO

Sergio SAMPAIO

cliente) onde, muitas vezes, tem 
mais pessoas e lá a maioria não 
está usando máscaras”, exem-
plificou a cabeleireira.

Em nota, a Prefeitura de Rio 
Preto informa que o decreto 
que regra o funcionamento do 
comércio é estadual. Inclusive, 
há uma decisão da Justiça que 
determina que o município não 
tem autonomia para fazer alte-
rações. Embora considere justa 
a reivindicação, a Prefeitura não 
pode ir além do que está deter-
minado pelo decreto.

Sergio SAMPAIO
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Quando nascemos, nosso 
coração apresenta uma quan-
tidade imensa de batimentos 
cardíacos. Durante ausculta 
do tórax de um recém-nasci-
do, nos deparamos com uma 
frequência cardíaca que varia 
de 150-180 batimentos por 
minuto. Estes batimentos ele-
vados são necessários para as 
demandas metabólicas e ener-
géticas do recém-nascido e, o 
mais surpreendente, o bebê 
não fica ofegante com esta 
frequência cardíaca tão alta. 
Ao contrário, chora, mama, co-
meça a esboçar seus primeiros 
movimentos e não se cansa.

Nas crianças, é comum 
encontrarmos também um 
“sopro” no coração. Em ge-
ral, esse “sopro” pode ser 
considerado benigno, pois 
resulta da fragilidade natural 
dos constituintes das valvas 
cardíacas, as quais adquirem 
forma e textura de acordo com 
o crescimento da criança.

Em condições normais, o 
coração humano compreende 
dois tipos de circulação, de 
acordo com as caraterísticas 
do sangue. Elucidando me-

lhor – o coração e os pulmões 
compartilham entre si uma cir-
culação chamada de circulação 
menor, na qual o sangue de cor 
bem escura e sem oxigênio é 
bombeado pelo coração aos pul-
mões, para então ser oxigenado 
e adquirir a coloração vermelha.

Por outro lado, o coração e 
os outros órgãos e estruturas 
do corpo humano compartilham 
entre si uma circulação deno-
minada circulação sistêmica. 
Nessa circulação sistêmica, o 
sangue flui de forma vívida, rico 
em oxigênio e com a clássica co-
loração vermelha, nutrindo todos 
os órgãos e conferindo vitalidade 
plena aos tecidos.

Quando atingimos a fase 
adulta, nosso coração, devida-
mente constituído, apresenta-
-nos outro espetáculo perfeito 
de fisiologia. Nossa frequência 
cardíaca, ao repouso, contempla 
60-80 batimentos por minuto. 
Vale lembrar que, quando re-
cém-nascidos, nosso coração 
pulsava o triplo de vezes! Na 
fase adulta, nossas demandas 
enérgicas são outras, tal como 
nossa capacidade cardiovascular 
aos esforços.

O acúmulo de anos de vida 
traz consigo as responsabilida-
des e o privilégio de desfrutar do 
livre-arbítrio. Escolhemos nossos 
caminhos, dentre eles nossas 
atitudes comportamentais e há-
bitos alimentares. Alguns de nós 
seguem o caminho das dietas 
ricas em gorduras e açúcares, 
além de rotina de atividade física 
escassa.

Estas pessoas enfrentarão 
complicações cardiovasculares 
ao longo da vida como infarto 
do coração, derrame cerebral, 
hipertensão arterial, diabetes e 
problemas de válvulas cardíacas.

O contraponto será prota-
gonizado pelas pessoas que se 
privam das extravagâncias, que 
priorizam a longevidade por meio 
da atividade física regular e pela 
contínua rejeição aos hábitos 
deletérios como tabagismo e eti-
lismo. Essas pessoas mais dis-

   O acúmulo de anos de vida traz consigo as 
responsabilidades e o privilégio de desfrutar do livre-

arbítrio. Escolhemos nossos caminhos, dentre eles nossas 
atitudes comportamentais e hábitos alimentares“ ”

O coração de George Floyd era 
igual ao coração de seu assassino

ciplinadas poderão, sem dúvida, 
atingir maior extensão de vida 
com qualidade e produtividade.

No esteio do envelhecimento 
saudável, a saúde cardiovascular 
ocupa espaço de destaque. Nos-
so coração, na fase da “melhor 
idade”, precisa estar adaptado 
às mudanças estruturais e fun-
cionais encerradas pelo acúmulo 
de anos de vida. Somente assim 
será possível continuar produzin-
do do ponto de vista intelectual, 
contribuindo de alguma forma 
para a sociedade, a despeito 
do menor vigor físico e da maior 
fragilidade constitucional.

Após tantas considerações 
acerca do coração humano, 
não hesitaria em afirmar que 
George Floyd, vítima de racismo 
e de brutalidade abjeta, foi um 
recém-nascido com 150-180 
batimentos cardíacos por mi-
nuto, pode ter tido um “sopro” 

benigno no coração, tornou-se 
um adulto com 60-80 batimen-
tos cardíacos por minuto, cer-
tamente fez suas escolhas por 
hábitos alimentares e comporta-
mentos de vida, eventualmente 
pode ter desenvolvido alguma 
comorbidade cardiovascular e 
morreu tragicamente, porque 
teve seu pescoço comprimido e 
as circulações menor e sistêmi-
ca de seu coração interrompidas 
abruptamente.

Sabem o que é mais iro-
nicamente intrigante em tudo 
isso? Que o assassino de Ge-
orge Floyd, absolutamente não 
merecedor da menção de seu 
nome, foi um recém-nascido 
com 150-180 batimentos car-
díacos por minuto, pode ter tido 
um “sopro” benigno no coração, 
tornou-se um adulto com 60-80 
batimentos cardíacos por minu-
to, certamente fez suas escolhas 

por hábitos alimentares e com-
portamentos de vida (alguns 
deploráveis), eventualmente 
pode ter desenvolvido alguma 
comorbidade cardiovascular e 
morreria tragicamente, caso 
tivesse seu pescoço compri-
mido e as circulações menor 
e sistêmica de seu coração 
interrompidas abruptamente.

Assim, resta ostensivamen-
te constatar que o coração 
de George Floyd era igual ao 
coração de seu assassino, em-
bora seu assassino certamente 
pensasse diferente.

*Edmo Atique Gabriel 
- Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Car-
diovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e 
coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago.

www.drgabrielcardio.
com.br

Faceres reúne especialistas da área 
médica em congresso virtual

A Faceres de Rio Preto pro-
move nesta semana a segunda 
edição do Congresso Caipira 
de Educação Médica. Devido 
à pandemia, o evento será 
totalmente virtual e gratuito e 
terá como tema “Uma realidade 
inédita em educação médica – O 
mundo durante e pós-Covid-19. 
Como fazemos?”. O congresso 
acontece de 25 a 27 de junho.

“Nós percebemos que todos 
os congressos foram cancelados 
e que pouco a pouco as lives 
estavam se popularizando. Por 
isso, optamos por convidar es-
pecialistas da área de educação 
médica para falar sobre aspectos 
mais práticos dessa pandemia 
em um congresso virtual”, expli-
cou o diretor da Faceres, Toufic 

Anbar Neto.
Envolvendo 40 palestrantes 

nacionais e internacionais, o 
evento irá abordar 25 temas 
diferentes, debatidos em mais 
de 18 horas de transmissão 
totalmente on-line, distribuídos 
em seis mesas-redondas, 21 
palestras e três conferências 
magnas. Entre os temas que 
serão debatidos estão a retoma-
da das atividades educacionais 
pós-Covid-19,  questões jurí-
dicas, aspectos bioéticos e os 
cuidados com a saúde mental 
durante esse período.

“Tenho certeza que essa 
pandemia terá um impacto mui-
to grande ao longo da carreira 
destes estudantes. Quando es-
tava fazendo medicina, ocorreu 
o surto da Aids. Por isso, digo 
por experiência própria que 

Vinicius LIMA

Divulgação

Olímpia confirma mais dois 
casos positivos de Covid-19

A secretaria de Saúde de 
Olímpia informou que foram 
confirmados, nesta terça-feira 
(23), dois novos resultados 
positivos para a Covid-19 de 
dois homens de 33 e 54 anos, 
ambos bem e em isolamento.

O município recebeu ain-
da oito resultados negativos 
de exames e testes rápidos, 
além de registrar sete novas 
notificações suspeitas, entre 
elas de um senhor de 78 anos 
hospitalizado na enfermaria 
isolada da Santa Casa.

Com as atualizações, Olím-
pia contabiliza, no total, 113 
casos confirmados, dos quais 
77 estão curados (68%) e três 
permanecem internados na 

Santa Casa (dois na UTI e um 
na enfermaria), além de três 
óbitos. O município aguarda 
resultados de 26 suspeitos, 
com um paciente internado.

Da REDAÇÃO

Rio Preto supera os mil curados de Covid-19

Durante a live realizada 
pela Secretaria de Saúde de 
Rio Preto desta terça-feira 
(23) foi anunciado que o 
município bateu a marca de 
mais de mil pacientes curados 
do Coronavírus. Foram 118 
recuperados nas últimas 24 
horas, totalizando 1.090 até 
o momento. O número repre-
senta quase 58% dos casos 
confirmados na cidade.

Durante a primeira quinze-
na de abril, saíram as primei-
ras altas em Rio Preto. No dia 
11, o primeiro paciente inter-
nado da cidade recebeu alta 
no hospital Austa. No dia 13, 
outro paciente se recuperou 
após 18 dias internado e con-
seguiu ir para casa conhecer 

o filho. Nestas primeiras altas, 
os pacientes saiam aplaudidos 
pelas equipes médicas.

Outra boa notícia é que 
nenhum óbito foi registrado 
nesta terça-feira (23). Depois 
de registrar mais de uma mor-
te por dia na semana passada, 
Rio Preto não computou mor-
tes no sábado, mas registrou 
mais sete no domingo e na 
segunda. No total, a cidade 
contabiliza 60 óbitos.

Rio Preto também registrou 
22 novos casos, com 1.881 
casos confirmados no total. 
O coeficiente de incidência 
subiu para 408 casos a cada 
100 mil habitantes. Entre os 
profissionais de saúde, são 
342 casos confirmados, o 
equivalente a 18% de todos 
os casos.

Com relação aos casos de 

2009, que engloba várias ou-
tras doenças, como H1N1, a 
gripe Influenza, por exemplo.

“Desde o início desta pan-
demia, começamos a ter 
mais internações chegando 
até cinco vezes mais, numa 
semana, ao que já tinha sido 
registrado em dez anos ante-
riores. É importante ver que 
as internações aumentaram 
significativamente nesta pan-
demia”, afirmou durante a co-
letiva transmitida pela internet.

O total de internações, 
desde o início da pandemia, 
foi de 358 pessoas com SRAG. 
Ao todo, 342 profissionais de 
saúde foram infectados pelo 
novo coronavírus na cidade. 
São 1.218 notificações acu-
muladas para a SRAG, sendo 
que 325 delas nos últimos 
14 dias.

Vinicius LIMA
Tatiana PIRES

Síndrome Respiratória Agu-
da Grave (SRAG), o número 
de internações caiu de 211 
para 196.  São 84 pacientes 
internados na UTI e 112 na 
enfermaria, sendo que 93 des-
tes casos foram confirmados 
com Coronavírus (equivalente 
a 47% dos internados).

 Incidência da doença 
aumenta em Rio Preto

Mesmo com mais de mil 
curados do coronavírus, o 
momento exige muita cau-
tela. A gerente da Vigilância 
Epidemiológica, Andreia Negri, 
ressaltou que o cenário atual 
é o que tem maior número de 
internação por Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SRAG), 
em relação aos últimos dez 
anos – média histórica desde 

PANDEMIA REGIÃO

MUNDO ACADÊMICO

Rotary doa van para o Hospital de Base

O Serviço de Transplante 
de Fígado do Hospital de Base 
(HB) de Rio Preto recebeu da 
Associação de Rotarianos do 
Distrito 4480, neste fim de se-
mana, uma van adaptada que 
servirá como Unidade Volante 
de Diagnóstico de Doenças 
do Fígado para pacientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) 
de Rio Preto e região. O intuito 
é percorrer as 101 cidades que 
são referência de atendimento 
do complexo, fazendo exames, 
triando e mapeando a população 
para descobrir possíveis pacien-
tes com doenças hepáticas.

“Iremos fazer uma busca 
ativa em pessoas que possam 
ter doenças no fígado. Cerca de 

60% da população está acima o 
peso, o que pode acabar acar-
retando em câncer no fígado e 
outras doenças silenciosas. A 
van é equipada com aparelhos 
modernos para que possamos 
fazer esse diagnóstico. Preten-
demos monitorar as pessoas 
em cidades da região que não 
possuem médico ou hospitais e 
fazer ações em bairros durante o 

fim da tarde para atender os tra-
balhadores que estão voltando do 
serviço”, explicou Renato Silva, 
chefe do Serviço de Transplante 
de Fígado do HB.

 “Escolhemos esse projeto 
porque fará a diferença na saúde 
de milhões de pessoas na região 
de Rio Preto. Tivemos apoio de 
outros Rotarys e até de sedes 
no Canadá, que nos ajudaram 

Vinicius LIMA a adquirir essa van”, comen-
tou o membro do Rotary Club 
Cinquentenário que coordenou 
o projeto, Roberto Barillari de 
Freitas. Ao todo, foram investidos 
R$ 377.374,59.

Por conta da pandemia, ainda 
não há previsão de quando a van 
começará a funcionar. Alunos re-
sidentes dos cursos de medicina 
serão parte ativa do projeto.

esses acontecimentos acabam 
marcando bastante”, comentou 
o diretor.

Com 720 alunos na Faceres, 
o Congresso já conta com mais 
de duas mil inscrições. Elas po-
dem ser realizadas pelo site da 
FACERES ou pelo link: faceres.
vpeventos.com.

Testes com vacina de Oxford contra 
covid-19 começam em São Paulo

Os testes em voluntários 
brasileiros da vacina desen-
volvida pela Universidade de 
Oxford, na Inglaterra, contra a 
covid-19, doença respiratória 
causada pelo novo coronavírus, 
tiveram início no último fim de 
semana na Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), 
informou em nota, na noite 
de ontem (22), a Fundação 
Lemann, que financia o projeto.

Os testes da vacina ChA-
dOx1 nCoV-19 no Brasil foram 
anunciados no início do mês e 
deverão contar, de acordo com 
a Unifesp, com dois mil volun-
tários em São Paulo e com mil 
no Rio de Janeiro, onde serão 

realizados pela Rede D’Or.
“No último final de se-

mana (20 e 21 de junho), 
a Fundação Lemann teve a 
oportunidade de celebrar com 
os parceiros envolvidos e espe-
cialistas responsáveis, o início 
dos testes em São Paulo para 
a vacina ChAdOx1 nCoV-19, 
liderada globalmente pela 
Universidade de Oxford”, in-
formou a Fundação Lemann, 
do bilionário empresário Jorge 
Paulo Lemann.

Segundo a Unifesp, os vo-
luntários em São Paulo serão 
profissionais de saúde entre 18 
e 55 anos e outros funcionários 
que atuam no Hospital São 
Paulo, ligado à Escola Paulista 
Medicina, da Unifesp.

Da REDAÇÃO

Optamos por convidar especialistas da 
área de educação médica para falar sobre 

aspectos mais práticos dessa pandemia em 
um congresso virtual

“

”Toufic Anbar Neto, 
Diretor da Faceres

VOLUNTÁRIOS
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Exposição virtual para comemora o 
Dia do Padroeiro em Olímpia

Nesta quarta-feira, 24 
de junho, Olímpia come-
mora o Dia do Padroeiro, 
São João Batista. Para 
celebrar a data, feriado 
municipal, a prefeitura 
do município, por meio 
da Secretaria de Cultura, 
Esportes e Lazer, lançará a 
exposição virtual “Fé, Fes-
tejos e Festas”. O objetivo 
da ação é que o internauta 
visitante conheça um pou-
co mais o acervo do Mu-
seu de História e Folclore 

“Maria Olímpia”.
“Com esta pandemia, 

na qual paira o medo, a 
ansiedade e a descrença, 
nada mais estimulante do 
que o fortalecimento da fé 
trazida por nossos santos 
protetores e pelas alegrias 
das Festas Juninas, que 
tanto nos motivam a ver o 
mundo por uma ótica de 
cores, sabores, musicali-
dade e cultura”, destaca 
o secretário de Cultura, 
Esportes e Lazer, Beto 
Puttini.

De acordo com o se-

Da REDAÇÃO
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CLAUDIONOR ANTÔNIO ZIROLDO – 
Falecido no dia 22/06/2020 aos 73 anos de 
idade. Era divorciado de Idevanir Donizeti 
Oliva, deixandos os fi lhos: Cluadinor e Cladio. 
Sepultamento ocorreu no dia 26/06/2020 às 
11h, saindo do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

MARIANNA BONGIOVANNI BUOSI – 
Falecida no dia 22/06/2020 aos 90 anos de 
idade. Era viúva de Arlindo Buosi, deixando 
os fi lhos: Antônio, Valdete e Valéria. Sepul-
tamento ocorreu no dia 23/06/2020 às 10h, 
saindo do velório Ercilia para o cemitério da 
Ressurreição.

MARGARETE BARBOSA DE OLIVEIRA 
– Falecida no dia 22/06/2020 aos 53 anos 
de idade. Era separada judicialmente de 
Nilson Ernesto Alves, deixando os fi lhos: 
Cindel e Johny. Sepultamento ocorreu no 
dia 23/06/2020 às 13h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

CICERO FERNANDES DA SILVA – Fa-
lecido no dia 23/06/2020 aos 80 anos de 
idade. Era divorciado de Gercina Maria da 
Silva, deixando os fi lhos: Hamilton e Kelly. 
Sepultamento ocorreu no dia 23/06/2020 
às 10h30, saindo do velório capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

JOÃO BATISTA FURLAN – Falecido no 
dia 23/06/2020 aos 78 anos de idade. Era 
casado com Ermelinda Corsi Furlan, deixan-
do os fi lho: Alessandro. Sepultamento ocorre 
no dia 23/06/2020 às 11h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

OSAVALDO CONCENZO – Falecido no 
dia 26/06/2020 aos 77 anos de idade. Era 
casado com Maria de Fátima Mari Concenzo, 
deixando os fi lhos: Rogério, Fabiano, Aline, 
Osvaldo e Marcella. Sepultamento ocorreu 
no dia 23/06/2020 às 17h, saindo do veló-
rio Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

TOR apreende 5,3 toneladas de maconha

Um motorista de uma 
carreta foi preso com 5,3 
toneladas de maconha na 
rodovia Euclides da Cunha 
(SP-320), trecho próximo a 
Mirassol. O flagrante acon-
teceu na noite de segunda-
-feira (22).

Policiais do Tático Os-
tensivo Rodoviário (TOR) 
realizavam patrulhamento 
de rotina quando abordaram 
um caminhão. Toda a droga 
foi encontrada no comparti-
mento de carga.

O motorista foi preso em 
flagrante e responderá por 
tráfico de drogas. Ele foi 
levado juntamente com o 
entorpecente e o caminhão 
para a Delegacia da Polícia 
Civil de Mirassol e, depois, 
encaminhados para a Polícia 
Federal de Rio Preto.

Tatiana PIRES
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MEDO

Suspeito, que foi re-
conhecido por qua-
tro vítimas, perma-
nece preso na Deic

Um homem de 47 anos 
foi preso pelos investigado-
res da Divisão Especializada 
de Investigações Criminais 
(Deic) de Rio Preto. O homem 
é suspeito de cometer uma 
série de estupros, tentativa 
de homicídio e homicídio 
consumado em Rio Preto 
e cidades próximas. Ele foi 
detido em sua casa no bairro 
Ouro Verde.

O delegado Wander Sol-
gon está comandado as in-
vestigações, que começaram 
em março deste ano. De 
acordo com o delegado, o 
caso chamou a atenção por 
se tratar de uma série de 
estupros com muita violên-
cia contra as vítimas. Além 
de estuprar as mulheres, 
o indivíduo tentava matá-
-las. Normalmente, tentando 
sufocá-las. Desta forma, 
começaram a investigar os 
crimes de estupro e homicí-
dio tentado.

“São até o momento, 
quatro vítimas. Havendo, ain-
da, suspeita que seja o autor 
de um homicídio em que a 
vítima foi encontrada carboni-
zada, no início do ano passa-
do. A investigação, agora, se 
concentra em requisição dos 
exames periciais necessários 
e localizar possíveis outras 
vítimas,” destaca o delegado.

Ainda de acordo com o 
delegado, eles conseguiram 
chegar ao suspeito porque as 
vítimas deram a descrição do 
veículo que utilizava e após 
diversas diligências, conse-
guiram localizá-lo.

O suspeito está recolhido 
na carceragem da DEIC.

Homem de 47 anos é preso em Rio Preto 
suspeito de cometer série de estupros

Isabela MARTINS
redacao@dhoje.com.br

Bancária é roubada e diz que polícia de Tanabi não registra o BO

Moradora de Tanabi, uma 
bancária, de 25 anos, foi até 
a Central de Flagrantes de 
Rio Preto para denunciar que 
havia sido roubada no domin-
go (21). Ela afirmou que não 
conseguiu registrar o boletim 
de ocorrência na cidade.

A mulher disse aos policiais 
que estava acompanhada de 
seu filho, de 8 anos, na pista 
de skate do Parque Residen-
cial Nova Tanabi. Por volta 
das 18 horas, dois homens 

chegaram de moto, um deles 
se aproximou da criança e 
exigiu que ela entregasse o 
celular, levantando a camiseta 
para mostrar uma arma. Em 
seguida, os bandidos fugiram, 
levando o celular.

Ainda de acordo com o bo-
letim de ocorrência, por volta 
das 20 horas, a bancária foi 
até a delegacia de Tanabi para 
registrar o roubo. Ela contou 
que não foi atendida, mesmo 
estando as luzes da delegacia 
acesas. Na manhã seguinte, 
a vítima voltou à delegacia e 

Tatiana PIRES afirma ter sido atendida por 
uma mulher que a tratou de 
maneira grosseira e arrogante, 
informando que devido à pan-
demia de Covid-19, os boletins 
de ocorrência somente estão 
sendo registrados pela delega-
cia eletrônica.

Um dos ladrões foi descrito 
pela bancária como sendo 
branco, magro e aparentava 
ter 18 anos. Ele vestia cami-
seta branca e bermuda escura, 
além do capacete. A vítima não 
soube informar as característi-
cas físicas do outro homem e 

Cláudio LAHOS

REVOLTA

Um idoso, de 64 anos, 
foi vítima de um golpe en-
quanto fazia uma transação 
bancária para a filha, de 32 
anos, que acabou perdendo 
R$ 22 mil. Os estelionatá-
rios também fizeram um 
empréstimo no valor de R$ 
18,4 mil. O caso aconteceu 
em uma agência do Banco 
do Brasil, localizada na Ave-
nida Potirendaba, no Jardim 
Urano, em Rio Preto, na 
segunda-feira (22).

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, o mecânico possui uma 
procuração que autoriza 
movimentar a conta da filha 
e por isso tem sua digital 
cadastrada no banco. Após 
realizar um saque no termi-
nal eletrônico e enquanto 
aguardava a liberação do 
cartão, um homem se apro-
ximou e disse que a tela de 
autoatendimento estava 
aberta e para finalizar era 
necessário inserir novamen-
te o cartão e a digital. Neste 
momento, outros dois ho-
mens se aproximaram para 
distraí-lo e pediram ajuda 
em outro caixa eletrônico.

A vítima acabou obede-
cendo às orientações do 
primeiro golpista, inserindo 
o cartão e sua digital. Em 
seguida, foi atender a solici-
tação dos comparsas.

Desconfiado que caíra 
em um golpe, o mecânico 
retornou à agência bancá-
ria. Ao retirar um extrato da 
conta da filha constatou, 
além da transferência de R$ 
22 mil para outra conta do 
Banco do Brasil, o crédito de 
um empréstimo no valor de 
R$ 18.400. Ele, então, for-
malizou a contestação das 
transações e foi informado 
que o banco nada poderia 
fazer.

O idoso, acompanhado 
da filha, foi até a Central 
de Flagrantes denunciar 
o golpe. Registrado como 
estelionato, o caso será 
investigado pelo 5° Distrito 
Policial.

Golpe gera 
prejuízo de 
R$ 22 mil

Tatiana PIRES

nem sobre a moto.
A orientação da Delegacia 

Seccional de Rio Preto é que 
a população seja atendida 
pessoalmente quando procurar 
qualquer unidade da Polícia 
Civil. “A delegacia eletrônica é 
uma opção dada pela Polícia 
Civil para as pessoas que não 
queiram ir até a delegacia pos-
sam fazer o registro de dentro 
de suas casas. Caso a pessoa 
opte por ir, a unidade policial 
está orientada a atendê-la”, 
afirmou o delegado assistente 
da Seccional, Alexandre Arid.

Droga e o caminhão foram levados para a Polícia Civil de Mirassol

BANCO

Estudante denuncia homem por ato 
obsceno em frente ao seu prédio

Uma estudante, de 27 
anos, procurou a Polícia Civil 
para denunciar um homem 
por ato obsceno, em frente 
ao seu prédio, no Jardim 
Panorama, em Rio Preto.

A mulher contou à po-
lícia que há alguns dias o 
suspeito tem rondado as 
imediações do prédio onde 
ela mora. No domingo (21), 
o homem, usando máscara 

preta e portando uma mo-
chila, parou em frente ao 
apartamento da vítima e se 
masturbou.

A estudante, então, acio-
nou a Polícia Militar, por meio 
do telefone de emergência 
190. Uma equipe fez buscas 
pelo bairro, mas não locali-
zou o homem. Novamente, 
nesta segunda-feira (22), a 
estudante notou a presença 
do homem e decidiu registrar 
o boletim de ocorrência.

Tatiana PIRES

cretário, alguns pontos de 
curiosidades também são 
mostrados na exposição. 
“A exposição Fé, Festejos 
e Festas leva a todos uma 
imersão neste mundo de 
cultura, de forma acessível, 
gratuita e dinâmica, fortale-
cendo a esperança a uma 
nova história de supera-
ção”, observa o secretário 
Beto Puttini.

O material estará expos-
to no portal da prefeitura 
de Olímpia, na aba Cultura. 
Acesse: http://www.olimpia.
sp.gov.br.
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VOVÓ  
A colunista Denise Cursino Braz, 
de Catanduva, está eufórica. 
Soube que vai estrear como 
avó. A criança, um menino que 
provavelmente receberá o nome 
de Gabriel, nascerá em meados 
de novembro. É filho de Allison 
Gustavo Braz e Vanessa Peres, 
que moram em Jataí, Goiás. É 
avô paternos, Antonio Carlos Braz 
(in memorian) e maternos, Wilker 
Gênova de Lima (in memorian) e 
Deuzeni Peres Assis Goes, que 
também estreia como avó.

PRESENTE 

Luciana Ribeiro Soubhia comemora 50 anos na segunda-feira e já 
que não estamos podendo fazer festa, ela ganhou de presente do 
filho, o médico Betinho Matarazzo Ribeiro, um vídeo caprichadíssimo, 
editado por um recuperador de imagens antigas de São Paulo. Às 
fotos antigas da aniversariante, Betinho juntou as mensagens das 
amigas de sua mãe e os familiares mais próximos, para deporem 
num vídeo que acabou tendo 18 minutos de pura emoção.

REVIRAVOLTA I  

Acho que o grupo ligado ao ministro Paulo Guedes deve ter 
dançado aqui em Rio Preto. Eu explico: noticiei no meu blog, no 
início desta semana, que o icônico IMC- Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares, uma das mais gratas referências da medicina 
de ponta em todo o Estado de São Paulo e no País, estava sendo 
vendido para o Grupo Bozano, que teve o ministro Paulo Guedes, 
como presidente. 

REVIRAVOLTA IV

O Grupo Bozano, que adquiriu o Hospital Austa, saiu às compras 
e além de adquirir o Hospital Austa, estava de olho grande no 
IMC e ao que consta no Bem Saúde. 

ANIVERSÁRIOS

Esses os aniversariantes de hoje e amanhã: 24, quarta-
feira: Dia de São João, os gêmeos João Batista Trabulsi e Antônio 
Fernando Trabulsi, Maria Gabriella Lourenço de Arnaldo Silva, 
Betinho Lofrano, Eloisa Mattos, Wagner Colaiacovo, Dom Orani 
Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro; Abadia Megid, Heitorzinho 
Jalles Guimarães, João Matioli, Aventino Filliage (Tininho 
Camiseiro), Reinaldo Lourenço,1935-Morreu Carlos Gardel. 25, 
quinta-feira: Dia do Imigrante, Maria Vetorasso, Antônio José 
Cury, Clemente Pezzarini Júnior, Daniel Rodrigues, João Roberto 
Antônio, Olavo Tarraf, José Roberto Mendonça dos Santos, Marcelo 
Funes Navarro da Cruz. 

São José do Rio Preto, quarta-feira 
24 de junho de 2020

CANCELAMENTO DO RÉVEILLON III    

A Riotur informou que, seguindo o cronograma dos anos anteriores, 
o réveillon começará a ser discutido na segunda quinzena de julho. 
A expectativa é que, até lá, ocorra uma significativa redução de 
casos de Covid-19 e que o risco de uma segunda onda de contágio 
seja descartado. Também o réveillon na Avenida Paulista, pelo 
mesmo motivo, poderá ser transformado em live, isto é, cada um 
assiste o evento de sua casa.

ABERTURA DOS CLUBES II  

O isolamento, para muitos, 
é  u m  f a r d o  d i f í c i l  d e 
suportar, provocando esse 
transtorno traiçoeiro chamado 
deprê. Manter o equilíbrio 
psicológico dentro dos limites 
razoáveis trancados em casa 
amedrontados pelo vírus, 
longe das pessoas de quem 
gostamos, é priv i légio de 
poucos, afirma Drauzio Varella 
em artigo na Folha.

FAST FOOD    

O Posto Monte Car lo da 
Andaló deverá ganhar uma 
filial da lanchonete Bob’s e a 
da Avenida Bady Bassitt, do 
Madero.

ARRAIÁ A TODO VAPOR

As festas juninas são umas das tradições mais autênticas do 
Brasil. Como neste ano, devido à pandemia, não acontecerão 
as festividades, o Riopreto Shopping preparou uma semana 
dedicada a este tema. Entre os dias 22 e 26 de junho,  acontece 
no Instagram do Riopreto Shopping (@riopretoshoppingcenter) o 
“RPSC Gourmet Live” com o tema junino. 

CANCELAMENTO DO RÉVEILLON II  

Apesar de a Prefeitura frisar que ainda é cedo para bater o 
martelo, alternativas já são estudadas Entre elas, a transmissão 
dos shows pela internet (num modelo parecido com as lives que 
vêm fazendo sucesso nesta quarentena) e uma maior distribuição 
de palcos pela cidade, para diminuir a concentração de pessoas 
na orla.

ABERTURA DOS CLUBES I  

Se os diretores estão roendo 
as unhas para restabelecer o 
funcionamento dos clubes e 
normalizar o recebimento das 
mensalidades, isolados em 
casa, com cotidiano modorrento 
imposto pela pandemia, os 
sócios estão roendo as unhas 
dos pés para fazer  suas 
caminhadas e, principalmente, 
soltar as crianças para o lazer e 
o esporte que já não aguentam 
a clausura.

     O local onde existiu 
uma loja da McDonald’s, 
no Calçadão da Bernardino 
de Campos, quase esquina 
com Silva Jardim, está em 
obras. Vai abrigar uma clínica 
dentária popular, como 
muitas que estão proliferando 
pela cidade.

     Desta coluna, as 
condolências à família de Ivan 
Castejon, pecuarista falecido 
domingo, que deixa viúva, 
Cecilia Volpon Castejon.

    À sorrelfa, há restaurantes 
burlando a vigilância e 
abrindo as portas apenas 
para os clientes preferenciais 
e mais íntimos. 

    Depois de quatro meses 
longe dos netinhos Rafael, 
Gabriel e Felipe, o médico 
Rubinho Martucci e a mulher, 
Vera Nice Bonfá Martucci 
viajaram para Campo Grande 
para matar a saudade deles. 
Instalaram-se na casa do filho 
Rubinho e da nora Paula.

    Meu amigo de infância, 
o rio-pretense Roney César 
Signorini, ex-reitor da Unip, 
está internado em São Paulo, 
onde reside, com Covid 19. 
Oremos.

     O vice-presidente 
estadual do PDT e candidato 
à Prefeitura de Rio Preto, 
Carlos de Arnaldo Silva, está 
internado com corona vírus.

     José Roberto e Madu 
Polotto estão retornando de 
diazinhos no Rio de Janeiro 
onde foram rever o filho 
Guilherme, a nora Giuliana 
Bonmin Polotto e os netinhos 
Leonardo e Laura.... 

     Foram fechadas 143 lojas 
da griffe Reserva.

     Alcione está lançando 
o CD “ Tijolo por tijolo”, 
essencialmente de música 
romântica,  pela Biscoito 
Fino. 

     Depois da primeira versão 
nacional em 2004, dirigida 
por Jorge Takla, uma nova 
versão do musical “Chicago” 
deverá estrear em março do 
ano que vem em São Paulo, 
sob a direção da coreógrafa 
Tânia Nardini. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

LIVE DE ANIVERSÁRIO

O maestro – e agora, novamente 
pianista – João Carlos Martins 
completa  80 anos de vida 
amanhã. Para comemorar, 
durante  es te  per íodo de 
isolamento, fará uma live às 
20 horas, com a Filarmônica 
Bachiana SESI - SP por meio 
de seus canais no Facebook 
e YouTube. Considerado um 
dos maiores intérpretes de 
Bach do século XX pela crítica 
internacional, o maestro e 
pianista João Carlos Martins 
chega aos 80 anos com muita 
história para contar nessa live 
que substitui o concerto no 
Carnegie Hall, em Nova York, 
palco que o recebeu em sua 
estreia, aos 21 anos, e precisou 
ser adiada. O concerto que 
passeia por Johann Sebastian 
Bach, Ludwig van Beethoven, 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
P ie t ro  Mascagn i ,  M iche l 
Legrand, Nino Rota, Villa Lobos 
e Tom Jobim, ao lado de músicos 
de sua Bachiana Filarmônica 
SESI-SP e os solistas Davi 
Campolongo (piano), Anna 
Beatriz Gomes (soprano) e Jean 
William (tenor)

CASAMENTO  

O jovem empresário Luiz Sérgio 
Montanari Franzott i, f i lho 
de José Luiz Franzotti- leia-
se Bebidas Poty- e Gislaine 
Montanar i  Franzot t i  e  a 
engenheira Nicolle Ticianelli 
Bianchini, filha de Luiz Carlos 
Bianchini- leia-se Lumière 
Citroën e Rénault- e Josemeire 
Ticianell i Bianchini, estão 
de casamento marcado. Os 
editais de proclama já foram 
publicados e eles querem se 
casa no civil até o final de 
julho. Na igreja, pensam em 
uma cerimônia para julho de 
2021.

REVIRAVOLTA III  

Mas as notícias que correm pelos corredores dos hospitais é que 
a Benê, como é carinhosamente chamada a nossa Beneficência 
Portuguesa, vizinha do IMC, teria entrado na jogada e batido 
o martelo na compra daquele instituto. Com 52 anos de 
pioneirismo no tratamento médico de doenças cardiovasculares 
e com expressivo respeito no Brasil e no exterior, pelo mais alto 
nível científico que aplica na Medicina, o IMC reúne entre seus 
fundadores nomes expressivos da Medicina como Adalberto 
Menezes Lorga, José Luiz Balthazar Jacob, José Dalmo de Araújo, 
Jorge Cury Junior, Álvaro José Bellini, Aldemir Bilaqui, Sergio 
Aloisio Garzon, Roberto Vito Ardito e José Carlos Aidar Ayoub, 
mas estão todos prestes a pendurar a chuteira, o que facilitou 
o início da negociação. 

REVIRAVOLTA II 

Guedes, responsável pelo programa econômico do Governo Jair 
Bolsonaro (PSL), é figura conhecida do mercado financeiro. 
Foi presidente da Bozano Investimentos, gestora de recursos 
que administra R$ 2,7 bilhões em fundos de investimentos 
tradicionais e de private equity.

BONS TEMPOS: No destaque de hoje, Regina Duarte e Eva-
nilda Amaral, durante jantar em Rio Preto 

ABERTURA DOS CLUBES III 

A reaber tura  dos c lubes 
está prestes a acontecer, 
dependendo do n íve l  de 
cada cidade, determinada 
pelas autoridades sanitárias 
do Governo de São Paulo. 
Mas a retomada será com 
20% da capacidade total e 
apenas liberada a área externa, 
que inclui piscina, quadras 
esportivas  sem cobertura e 
áreas para caminhada e cooper. 
Mas para isso, serão feitas 
exigências como a instalação 
de câmera de temperatura, 
totens de álcool gel e máscaras 
para sócios e funcionários 
e tapete sanitarizante. Mas 
con t i nua rão  f echados  a 
cadeado, as academias de 
ginástica, saunas, restaurantes 
e lanchonetes. 

* 

CANCELAMENTO DO RÉVEILLON I 

Pela primeira vez em décadas, o réveillon na Represa Municipal 
de nossa cidade, evento que costuma reunir em torno de vinte 
mil pessoas, poderá deixar de ser realizado. Mas não estará 
sozinho. A Praia de Copacabana também pode ficar sem réveillon. 
A realização da festa, que reuniu 3 milhões de pessoas na última 
edição, depende da evolução da Covid-19 no Rio.

* 
* 

* 

FOTOS

O rio-pretense Paulo Borges, criador do São Paulo Fashion Week, 
está aproveitando os dias de quarentena para dar prosseguimento 
ao seu trabalho com moda de um modo diferente. Enquanto não 
pode realizar o SPFW por conta do Covid 19, está fazendo ensaios 
fotográficos com o namorado, o modelo Fernando Schnerocke.

PODE SER ADIADO

Jorge Castanheira, presidente da Liga Independente das Escolas de 
Samba (Liesa) do Rio  de Janeiro, deve convocar esta semana uma 
reunião para debater os rumos da folia e há, entre dirigentes de 
agremiações, quem defenda um adiamento dos desfiles para março, 
maio ou até mesmo para o feriado de Corpus Christi, em junho. 



Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira

24 de junho de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

4º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 33/19; Contrato nº COC/0010/20
Contratada: Julio Cesar Ferreira da Silva
Fica suspenso pelo prazo de 30 dias, contados de 
03/07/2020, o contrato supramencionado. SMA. Luis Rober-
to Thiesi
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de Preços Nº 10/19 Contrato: TOP/0027/19
Contratada: MLS Gerenciamento de Obras Ltda - Epp
Nos termos do art. 57, II e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2020
CONTRATO PRE/0107/20
CONTRATADA: FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
TELAS E FERRAGENS EIRELI
OBJETO: Aquisição de materiais para confecção de estrutu-
ra guarda corpo/gradil – Item 01 – SMTTS – Amaury Hernan-
des – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$4.166,40
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2020
ATA Nº 0431/20
CONTRATADA: REGIONAL AGROPECUÁRIA E BUSINESS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de rações diversas para atender as 
necessidades do Zoológico Municipal - Valores Unitários – 
Item 02 – R$2,15; Item 03 – R$2,15; Item 06 – R$1,80; Item 
07 – R$6,00  – SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro - Prazo 
de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 119/2020 – Processo n.º 
11.328/2020
Objeto – Registro de Preços para aquisição de máscaras 
retangulares em função da Pandemia do vírus COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde Sessão pública realizada 
on-line com inicio dia 12/05/2020, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora:  PLANTE AMOR CON-
FECÇÕES LTDA EPP : item 1. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim -  Se-
cretário Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
153/2020 – PROCESSO Nº 11.519/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de gênero alimen-
tício (leite) em atendimento as unidades escolares da rede 
municipal de ensino e eventual compra por outros equi-
pamentos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Fica designada a data da sessão de retoma-
da do pregão em epígrafe para o dia 25/06/2020 às 09:00hs 
para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes- Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
177/2020 – PROCESSO Nº 11.679/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de leite em pó 
integral para abastecimento das unidades escolares da rede 
municipal de ensino, assim como a eventual compra por 
outros equipamentos públicos a fi m de efetivar o desabaste-
cimento dos mesmos. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Fica designada a data da sessão de retoma-
da do pregão em epígrafe para o dia 25/06/2020 às 09:30hs 
para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes- Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
55/2020 – PROCESSO Nº 1548/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais elétri-
cos e de iluminação para atender a ampliação e manutenção 
da iluminação pública do município. Secretaria Municipal de 
Obras. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 25/06/2020 às 10:00hs para 

continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernan-
des- Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 148/2020 – Processo n.º 
11.514/2020
Objeto – Registro de Preços para aquisição de medica-
mentos para atender ações judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
11/05/2020, sendo adjudicado os itens às empresas decla-
radas vencedoras:  ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL 
LTDA (item 43); CM HOSPITALAR S.A (itens: 8, 32); INTER-
LAB – FARMACEUTICA LTDA (itens: 22, 27); PARTNER 
FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 
(itens: 7, 25, 33); SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA ( itens: 5, 6, 9).  Os itens: 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 
41, 42, 44 e 45  foram DESERTOS e os itens: 11, 18, 31, 
e 38 foram FRACASSADOS. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim -  Secretá-
rio Municipal de Saúde.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 143/2020 Processo: 
11414/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de 
recarga de extintores das diversas secretarias do município. 
Secretaria Municipal de Administração. 
IMPUGNANTE: EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGU-
RANÇA CONTRA INCENDIOS LTDA
Declaro a impugnação indeferida, mantendo os termos atu-
ais do edital licitatório
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 212/2020 - 
PROCESSO n.º 11.944/2020
Objeto:  contratação de empresa para prestação de serviço 
de salva vidas para atendimento nas dependencias aquati-
cas nos Centros Esportivos de Engenheiro Schimitt, Eldora-
do, Pinheirinho e Natalone. Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.. 
Informamos que fi ca redesignada a data para o proces-
samento do pregão para o dia 09/07/2020 às 08:30hs e 
abertura a partir das 08h32min no site www.riopreto.sp.gov.
br- "PORTAL DE COMPRAS".
REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 685/2019 – PROCESSO: 
15.734/2019
Objeto: Aquisição de medicamentos veterinários para uso 
da diretoria do bem estar animal. Secretaria Municipal de 
Saude. DESPACHO: Para readequação do objeto as  neces-
sidades da administração, fi ca Revogado o processo licitató-
rio em epígrafe.  Aldenis A. Borim -  Secretário Municipal de 
Saúde.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 219/2020, PROCESSO 11.989/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de agulhas para instrumen-
to de biópsia. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 07/07/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 224/2020, PROCESSO 12.019/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de emulsão asfáltica RL-
-1C e RR-1C para a Secretaria Municipal de Serviços Gerais. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/07/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 

https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 220/2020, PROCESSO 11.998/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais odontológi-
cos para a a Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 09/07/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENA-
GEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (FASE IV) 
INTERLIGANDO AVENIDAS DE “LINHÃO”, REDE DE ALTA 
TENSÃO CPFL, CRIANDO UM ANEL VIÁRIO NO MUNI-
CÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SEC. MUN. DE 
OBRAS. A Comissão Municipal de Licitação, vista dos autos 
e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal 
de Obras (fl s.1310/1311), o qual é utilizado como razões 
de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, 
decide pela desclassifi cação da proposta no valor de R$ 
12.033.549,35 que foi   apresentada pela empresa COPLAN 
CONSTRUTORA PLANALTO LTDA (apresentou divergência 
de valores entre as planilhas sintética e analítica). Pros-
seguindo, a CML prolata a classifi cação das propostas: 1º 
Colocado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA R$ 11.818.042,63 - O inteiro teor dessa decisão 
se acha encartada nos autos do processo a disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência.
 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: MARIA CRISTINA GARCIA
OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de assistência técnica e manutenção 
corretiva e preventiva dos equipamentos registradores 
de ponto eletrônico (REP) e cartográfi cos instalados nas 
dependências da EMURB e nos locais aonde seus funcio-
nários prestam serviços, incluindo suporte técnico e plantão 
técnico presencial, com fornecimento de mão de obra, peças 
e outros materiais necessários a execução dos serviços, 
conforme especifi cações constantes do presente Termo de 
Referência.
VALOR MENSAL: R$660,00 (Seiscentos e sessenta reais).
VALOR TOTAL: R$7.920,00 (Sete mil e novecentos e vinte 
reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será por 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O pagamento do valor devido 
à CONTRATADA será atendido com recursos dotados no 
orçamento da CONTRATANTE para o período compreendido 
no contrato. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato 009/2020; Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei 13.303/16. 
São José do Rio Preto-SP, 17 de junho de 2020.
__________________________________
    Rodrigo Juliano Ildebrando
          Diretor Presidente
          CONTRATANTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 016/2.017
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: Mateus e Santana Sociedade de Advogados
OBJETO: : Constitui objeto do presente instrumento a 
contratação de empresa para prestação de serviços jurídi-
cos profi ssionais especializados de Advocacia contenciosa, 
consultiva, preventiva nas áreas administrativa, trabalhista, 
previdenciária, tributária e Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, com as atribuições de responsabilidades técni-
cas e éticas nos termos do Código de Ética do Advogado e 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de junho de 2020

da legislação da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme 
especifi cações no memorial descritivo – Anexo I.
VALOR MENSAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais)
VALOR ANUAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será  por 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 016/2017; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e da Lei 13.303/16.
São José do Rio Preto-sp, 21 de junho de 2020.
________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

DECRETO Nº 18.621
DE 23 DE JUNHO DE 2020.

Regulamenta a concessão e o gozo do benefício denomi-
nado "Prêmio por Assiduidade" previsto no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, Prefeito do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei e;
Considerando que a sistemática originalmente instituída pelo 
Decreto nº 16.868 30 de agosto de 2013, que regulamenta 
a concessão de licença a título de prêmio por assiduidade 
aos servidores públicos municipais já está em vigor há mais 
de um lustro e carece de adequação para atender as novas 
demandas do serviço público;
Considerando a necessidade de informatizar processos de 
trabalho e disponibilizá-los no Portal do Servidor Online ou 
sistema equivalente aos servidores públicos municipais com 
maior segurança de dados;
Considerando que os benefícios oferecidos aos servidores 
devem atender ao interesse público e ainda gerar resultados 
positivos à motivação do funcionalismo público;
Considerando a necessidade de dar publicidade às regras 
da Administração Pública Municipal;
D E C R E T A:
Art. 1º A concessão e a forma de gozo do benefício deno-
minado "Prêmio por Assiduidade" previsto nos artigos 119 a 
123 da Lei Complementar nº 5/90 com redação dada pela 
Lei Complementar nº 147/02 e no artigo 4º da Lei Comple-
mentar nº 609/2019 será regulamentada de acordo com este 
Decreto.
Art. 2º O Prêmio por Assiduidade poderá ser usufruído da 
seguinte forma:
I - 90 (noventa) dias de gozo que correspondem a 72 dias 
úteis ou;
II - 60 (sessenta) dias, sendo 30 (trinta) dias em gozo, cor-
respondente a 24 dias úteis e 30 (trinta) dias em pecúnia.
§ 1º Para fi ns de contagem de dias úteis será considerado o 
dia regular de trabalho da jornada de cada servidor, indepen-
dentemente do dia da semana.
§ 2º Havendo o servidor optado pela forma de gozo prevista 
no inciso II, do artigo 2º, deste Decreto, em conformidade 
com o disposto no inciso II, do artigo 119 da Lei Complemen-
tar nº 5/90 alterada pela Lei Complementar nº 147/02, qual 
seja, 60 (sessenta) dias, sendo 30 (trinta) dias em gozo e 
30 (trinta) dias em pecúnia, receberá o equivalente aos 30 
(trinta) dias em pecúnia no mês de seu aniversário do ano 
seguinte à data do seu requerimento, com os vencimentos 
do cargo que estiver ocupando.
§ 3º A forma de usufruir o prêmio por assiduidade poderá ser 
retratável, nos seguintes termos:
I - caso o servidor tenha optado por 60 (sessenta) dias, 
sendo 30 (trinta) dias em gozo e 30 (trinta) dias em pecúnia, 
pode requerer a alteração até o mês anterior ao mês do seu 
aniversário, ou seja, um mês antes do previsto para recebi-
mento dos valores;
II - caso o servidor tenha optado por 90 dias de gozo, ape-
nas poderá solicitar a alteração se tiver como saldo rema-
nescente mínimo de 60 dias ou o equivalente, conforme 
previsão nos incisos I a IV do artigo 3º deste Decreto.
Art. 3º Quando o servidor optar pelo gozo do prêmio assidui-
dade na forma de dias úteis, os dias de gozo serão converti-
dos na seguinte proporção:
I - 90 dias corridos – 72 dias úteis;
 II - 80 dias corridos – 64 dias úteis;
III - 70 dias corridos – 56 dias úteis;
IV - 60 dias corridos – 48 dias úteis;
V - 50 dias corridos – 40 dias úteis; 
VI - 40 dias corridos – 32 dias úteis;
VII - 30 dias corridos – 24 dias úteis;
VIII - 20 dias corridos – 16 dias úteis;
IX - 10 dias corridos – 8 dias úteis.
Art. 4º Para efeito do direito ao Prêmio por Assiduidade, 
quando a lei assegura ao servidor esse benefício, conside-
ra-se exercício o tempo de serviço prestado exclusivamente 
ao Município de São José do Rio Preto sob o regime estatu-
tário, não podendo ser computado eventual tempo de serviço 
prestado sob a égide da CLT.
 Art. 5º Não se concederá licença prêmio ao funcionário que, 
no período aquisitivo tiver falta injustifi cada e horas faltas 
que, somadas em cada mês, sejam iguais ou superiores à 
jornada diária do servidor.
§ 1º As faltas injustifi cadas e as horas convertidas em dias 
de falta injustifi cada suspenderão o cômputo do período 
aquisitivo previsto no caput deste artigo, na proporção de um 
mês (30 dias) para cada falta, retomando sua contagem a 
partir da cessação do impedimento.
§ 2º Considera-se jornada diária do servidor para fi ns de 
cômputo de horas faltas a seguinte proporção:
I - Jornada de 40 horas semanais – 8 horas diária;
II - Jornada de 35 horas semanais – 7 horas diária;
III - Jornada de 30 horas semanais – 6 horas diária;
IV - Jornada de 24 horas semanais – 4,48 horas diária;
V - Jornada de 20 horas semanais – 4 horas diária;
Art. 6º O servidor poderá optar pela forma de gozo após o 
setor competente verifi car as condições de direito estabe-
lecidas neste Decreto e liberar o status no sistema servidor 
online ou sistema equivalente do órgão respectivo.
Art. 7º Será permitido, no caso em que o servidor possuir 
saldo remanescente, em dias corridos ou vice-versa, alterar 
a forma de gozo do prêmio por assiduidade a serem conver-
tidos na seguinte proporção:
I - 90 dias corridos – 72 dias úteis;
 II - 80 dias corridos – 64 dias úteis;
III - 70 dias corridos – 56 dias úteis;
IV - 60 dias corridos – 48 dias úteis;
V - 50 dias corridos – 40 dias úteis; 
VI - 40 dias corridos – 32 dias úteis;

VII - 30 dias corridos – 24 dias úteis;
VIII - 20 dias corridos – 16 dias úteis;
IX - 10 dias corridos – 8 dias úteis.
§ 1º A alteração da forma de gozo será possível desde que 
atenda as condições estabelecidas no caput, devendo o 
servidor se ajustar à quantidade de dias necessários para 
requerê-la.
§ 2º O servidor da Administração Direta, que realiza a jorna-
da de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso não 
poderá usufruir do gozo do prêmio por assiduidade em dias 
úteis.
Art. 8º O gozo do prêmio por assiduidade deverá ocorrer em 
cinco anos a partir do término do período aquisitivo.
§ 1º Quando a solicitação de gozo do benefício for requerida 
no prazo estabelecido no caput e não for autorizada pela 
chefi a no sistema “servidor online” ou sistema equivalente do 
órgão respectivo, por necessidade de serviço, será reinicia-
do novo prazo prescricional, contados a partir da data da 
negativa.
§ 2º Não será reiniciado novo prazo prescricional quando a 
chefi a perder o prazo de autorização da solicitação de gozo, 
ou seja, quando o status do “servidor online” ou sistema 
equivalente constar “não autorizado por prazo expirado”.
Art. 9º O gozo do prêmio por assiduidade somente poderá 
ser interrompido por motivo de superior interesse público, 
reiniciando novo prazo prescricional.
Art. 10 Quando o servidor optar pelo gozo do Prêmio por 
Assiduidade de 90 (noventa) dias corridos ou 30 (trinta) dias 
corridos com 30 dias em pecúnia, a opção será concedida 
em período único ou em períodos desmembrados de múl-
tiplos de 10 (dez) dias, respeitado o interesse público e a 
regularidade do serviço.
Art. 11 Na opção de gozo do Prêmio por Assiduidade em dias 
úteis, o servidor poderá solicitar o gozo em dias interpolados, 
respeitado o interesse público e a regularidade do serviço.
Art.12 O período do Prêmio por Assiduidade, completo e não 
usufruído, deverá ser indenizado por ocasião do desliga-
mento do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração ou 
morte).
§ 1º No caso de desligamento do servidor por qualquer razão 
sem que ele tenha especifi cado a forma do gozo do benefí-
cio, a Administração, para efeito de indenização, considerará 
o disposto no inciso II, do artigo 2º, remunerando os 60 dias.

§ 2º No caso da opção por gozo em dias úteis, para fi ns de 
indenização prevista neste artigo, a cada dia útil de saldo re-
manescente será realizado o cálculo aritmético proporcional 
restante, a fi m de que não haja prejuízo no recebimento.
Art. 13 No caso da substituição regulamentada no artigo 68 
da Lei Complementar n.º 05/90, o substituto fará jus a inde-
nização de que trata o § 2º do referido artigo, tão somente 
aos afastamentos superiores a 5 dias úteis, no período de 
afastamento, contados do dia em que iniciou o afastamen-
to do gozo do prêmio por assiduidade do titular, até o dia 
do seu retorno, sendo remunerado apenas pelos dias úteis 
trabalhados.
Art. 14 As autarquias poderão baixar regulamento próprio 
para estabelecer regras de gozo do benefício de que trata 
este Decreto, apenas no que tange a suas jornadas de traba-
lho específi cas.  
Art. 15 Este Decreto entrará em vigor em 29 de junho de 
2020, revogando-se as disposições em contrário, expressa-
mente o Decreto nº 16.868 de 30 de agosto de 2013.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 23 de junho de 2020; 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
04/2020 – PROC. nº 43/2020
Entrega dos envelopes: até 10.07.2020 às 8h45. Abertura da 
licitação: 10.07.2020 a partir das 9h00. 
Objeto: Construção de adutoras em ferro fundido para 
mudança de traçado das redes Boa Vista, Redentora 1 e Re-
dentora 2, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão 
de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução 
dos serviços. Custo Estimado: R$2.341.321,98 Prazo: 5 me-
ses. Demais informações e retirada do edital com a C.L., na 
Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/
SP, das 7h30 às 12h00 e 13h30 às 17h00 de segunda a sex-
ta, fone/fax: (17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet: 
www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 17.06.2020 – Ceci K. 
Bueno de Caprio – Gerente GPO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCOR-
RÊNCIA 02/2020 – PROC. nº 26/2020
Objeto: Construção de interceptor de esgoto na Avenida 
Murchid Homsi – Margem Esquerda do Córrego Aterradinho 
no município de São José do Rio Preto, incluindo forneci-
mento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos 
necessários à execução dos serviços.”
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, 
este Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, 
ADJUDICANDO o objeto à licitante ENGESCAV ENGE-
NHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP pelo valor de 
R$1.175.538,50 em razão de ter oferecido o MENOR PRE-
ÇO GLOBAL para execução do objeto desta licitação. 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA 2° 
PROPOSTA COMERCIAL CONFORME ART. 45 INC. I DA 
LEI FEDERAL 123/06 – TOMADA DE PREÇOS nº 03/2020 – 
PROC. nº 23/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários na Av. Dr. Ernani Pires margem direita do 
Córrego Piedade, no Município de São José do Rio Preto, 
conforme descrito no Anexo 1 do Edital.
No dia 23 de junho de 2020 foi realizada a sessão de aber-
tura da 2° proposta comercial apresentada pela licitante TCA 
SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP, 
que fez valer o seu direito de preferência, conforme art. 45, 
inc. I da Lei supramencionada. A licitante TCA SOLUÇÕES E 
PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP apresentou pro-
posta com 13 páginas e com valor global de R$74.000,00. 

A sessão foi encerrada para que a proposta seja analisada 
pela gerência gestora do processo.
S.J.R.Preto, 23.06.2020 Sonia Maria Franco da Silva Gomes 
– Presidente da CL 
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO QUAN-
TITATIVA E QUALITATIVA E PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CONTRATUAL
EMPENHO nº 387/2020 - DISPENSA nº 04/2020 – PRO-
CESSO SeMAE nº 28/2020
Contratada: ITUBOMBAS LOCAÇÕES, COMÉRCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa, acréscimo R$ 21.000,00. 
Prorrogação da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, 
até o dia 23.07.2020 Data da autorização: 22.06.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
PUBLICAÇAO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 97/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual e futu-
ra de móveis e equipamentos de escritório para as unidades 
do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019
DETENTORA DA ATA: A. P. ARTIOLE EIRELI ME
Valor Unitário Registrado: item 8 - R$ 594,99; item 9 - R$ 
350,00; item 10 - R$ 400,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
06.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019
DETENTORA DA ATA: C A TEIXEIRA MOVEIS ME
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 297,00; Item 2 - R$ 
450,00; Item 3 - R$ 89,00; Item 4 - R$ 299,00; Item 5 - R$ 
119,00; Item 6 - R$ 900,00; Item 7 - R$ 380,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
06.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
S. J. Rio Preto, 23.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 96/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de pneus, câ-
maras de ar e protetores novos para os veículos, e equipa-
mentos pertencentes ao SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019
DETENTORA DA ATA: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
Valores Unitários Registrados: Item 6 - R$ 90,40 Item 7 – R$ 
22,80 e Item 11 – R$ 680,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
10.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019
DETENTORA DA ATA: HENRIQUE BRAYAN CAVALINI. 
Valores Unitários Registrados: Item 2 – R$ 18,85 .
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
10.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2019
DETENTORA DA ATA: ZEUS COMERCIAL EIRELI
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 40,00 Item 3 – R$ 
1.480,00  Item 4 – R$ 22,50 Item 5 – R$ 235,00 Item 8 – R$ 
380,00 Item 9 – R$ 18,50 Item 10 – R$ 60,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
10.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
S. J. Rio Preto, 23.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 102/2019.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de apa-
relhos condicionadores de ar tipo Split Hi Wall INVERTER, 
para serem utilizados nas diversas unidades do SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019
DETENTORA DA ATA: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 1.850,00; Item 2 - R$ 
3.250,00.
Prazo de Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 19.12.2019. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 23.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 63/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de reagentes 
para execução de análises físico-químicas e microbiológicas 
nos laboratórios da ETA/Palácio das Águas e ETE/Rio Preto.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019
DETENTORA DA ATA: ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA ME.
Valor Unitário Registrado: item 1 - R$ 245,00 Item 13 – R$ 
30,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
19.09.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2019
DETENTORA DA ATA: LIOSERUM PRODUTOS LABORA-
TORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP
Valor Unitário Registrado: Item 36 – R$ 20,50 Item 37 - R$ 
12,50 Item 38 – R$ 12,00 Item 39 – R$ 200,00 Item 40 – R$ 
280,00 Item 41 – R$ 15,00 Item 42 – R$ 40,00 Item 43 – R$ 
22,00 Item 44 – R$ 50,00 Item 45 – R$ 200,00 Item 46 – R$ 
123,00 Item 47 – R$ 265,00 Item 48 – R$ 71,00 Item 49 R$ 
9,90 Item 51 R$ 35,50 Item 52 R$ 27,50 Item 53 R$ 50,00 
Item 54 R$ 50,00 Item 55 R$ 56,00 Item 56 R$8,40 Item 57 
R$ 17,00 Item 58 – R$ 18,50 Item 59 – R$ 40,00 Item 60 – 
R$ 40,00 Item 61 R$ 40,00 Item 62 – R$ 94,00 Item 63 – R$ 
70,00 Item 65 – R$ 70,00 Item 66 – R$ 70,00 Item 67 – R$ 
70,00 Item 68 – R$ 70,00 Item 69 – R$ 70,00 Item 70 – R$ 
70,00 Item 72 – R$ 70,00 Item 73 - R$70,00 Item 74 – R$ 
70,00 Item 76 – R$ 72,00 Item 77 – R$ 72,00 Item 78 – R$ 
72,00 Item 79 – R$ 75,00 Item 80 – R$ 73,00 Item 81 – R$ 
40,00 Item 82 – R$ 50,00 Item 83 R$ 80,00 – Item 84 – R$ 
40,00 Item 85 - R$ 140,00 Item 86 – R$ 75,00 Item 87 – R$ 
75,00 Item 89 – R$ 197,00. 
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
19.09.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2019
DETENTORA DA ATA: HEXIS CIENTÍFICA S/A
Valor Unitário Registrado: Item 2 – R$ 450,00 Item 3 – R$ 
450,00 Item 4 – R$ 620,00 Item 5 – R$ 530,00 Item 6 – R$ 
290,00 Item 7 – R$ 690,00 Item 8 – R$ 295,00 Item 9 – R$ 
270,00 Item 10 – R$ 934,50 Item 11 – R$ 934,50 Item 12 – 
R$ 280,00 Item 14 – R$ 710,00 Item 15 – R$ 690,00 Item 
16 – R$ 480,00 Item 17 – R$ 250,00 Item 18 – R$ 330,00 
Item 19 – R$ 370,00 Item 20 – R$ 650,00 Item 21 – R$ 
518,00 Item 22 – R$ 810,00 Item 23 – R$ 190,00 Item 24 – 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de junho de 2020

R$ 190,00 Item 25 – R$ 670,00 Item 26 – R$ 470,00 Item 
27 – R$ 310,00 Item 28 – R$ 410,00 Item 29 – R$ 460 Item 
30 – R$ 300,00 Item 31 – R$ 290,00 Item 32 – R$ 2.100,00 
Item 33 – R$ 2.150,00 Item 34 – R$ 2.050,00 Item 35 – R$ 
3.900,00 e Item 50 – R$ 169,00
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
19.09.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
S. J. Rio Preto, 23.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões 
de interesse público. # CREDOR Nº 1292384 – Capacitech 
Service Drives Ribeirão Preto Ltda ME
Valor: R$ 224.000,00 - Motivo: Alteração de domicílio bancá-
rio. Publicada por afi xação no local de costume, e pela im-
prensa local. - São José do Rio Preto, 23 de junho de 2020.
João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro - José 
Roberto Biroli – Diretor de Gestão
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 23.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPUBLICAÇÃO

JUSTIFICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA 
SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Referência:- Processo Administrativo nº 03/2020
                    - Edital de Chamamento Público nº 02/2020                       
Tendo em vista que compete a Secretaria de Assistência 
Social - SEMAS  a celebração de parcerias com Organiza-
ção da Sociedade Civil – OSC’s, segue as seguintes consi-
derações:
O Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 
e suas alterações, dispõe sobre as regras e procedimentos 
do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Adminis-
tração Pública do Município e as organizações da sociedade 
civil de que trata a lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2.014;
O Decreto acima mencionado no capítulo III, Seção I, no art. 
18 dispõe que: “ ressalvados os casos de inexigibilidade, o 
Secretàrio Municipal, responsável pela política pública objeto 
da parceria, realizará chamamento público voltado a sele-
cionar organizações da sociedade que tornem mais efi caz a 
execução do objeto”;
Após cumpridas as formalidades previstas em Lei, no dia 
25 de março de 2.020  foi publicado no jornal DHoje o Edital 
de Chamamento da referência  cujo período de envio de 
propostas  foi de 26 de março a  24 de abril de 2.020, com 
o objetivo de selecionar uma OSC para acolher e garantir 
proteção integral para até 20 pessoas em situação de rua, 
com equipe especializada para atender e receber usuários a 
qualquer horário do dia ou da noite e realizar estudo de caso 
para encaminhamentos necessários, garantindo a proteção 
integral e condições para acesso a oportunidades e Serviços 
contribuindo para a reinserção social;
Em 24 de março de 2020,  através do Decreto nº 18.571 o 
município reconhece o estado de calamidade pública em 
razão da Pandemia, declarada pela Organização Mundial 
de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral respiratória 
– COVID-19, causada pelo agente etiológico Novo Corona-
vírus – SARS-CoV2, e dispõe sobre as medidas adicionais 
necessárias para enfrenta-lo;
As características intrínsecas a população em situação de 
rua, defi nidas pela Política Nacional para a População em 
Situação de Rua, e que se trata de um grupo extremamente 
vulnerável, principalmente, tendo em vista a conjuntura atual 
relacionada a pandemia causada pela Covid-19 (Corona-
vírus) vírus dotado de alta capacidade de transmissibilida-
de; 
A responsabilidade da Administração Pública em desenvol-
ver estratégias para atendimento a essa população, bem 
como a Orientação Técnica nº 02 CAS/SEDS do governo do 
estado de São Paulo, que dispõe sobre a adoção de medi-
das de caráter temporário e emergencial, de prevenção e 
contágio pelo COVID-19 para os serviços socioassistenciais 
voltados a população em situação de rua;
A Secretaria de Assistência Social possui apenas uma 
parceria para atender a esse público, na modalidade de 
Casa de Passagem, confi gurando-se como insufi ciente para 
suprir a demanda, tendo em vista a necessária adaptação 
do serviço ora ofertado, com espaçamento entre as camas, 
bem como ventilação e higiene para aqueles que necessitem 
permanecer em atendimento no período de quarentena;
Que de acordo com o previsto no inciso “II”, do art. 35 do 
Decreto Municipal nº 17.708/17: “ O Secretário Municipal, 
poderá dispensar a realização de  Chamamento Público nos 
casos de guerra, calamidade pública, ...” ;
A SEMAS celebrou com a Associação Lar São Francisco de 
Assis na Providência de Deus através do Termo de Colabo-
ração nº 01/2.020 uma parceria para a execução do Serviço 
de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e de 
Emergência, com o objetivo geral de assegurar proteção 
para a população em situação de rua, tendo em vista a pan-
demia referente ao COVID-19 para atender até 200 pessoas 
em situação de rua, para o período de de 07 de abril a 05 de 
julho de 2.020 , podendo ser prorrogado caso haja necessi-
dade; 
Mediante o exposto a Secretária Municipal suspende a partir 
da publicação desta justifi cativa em meio ofi cial, o Chama-
mento Público nº 02/2020, por um período de 90 dias ou 
enquanto perdurar a pandemia do COVID-19, tendo em vista 
a semelhança do objeto pactuado no Termo de Colaboração 
nº 01/2.020.
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
A Comissão de Seleção, constituída por meio da Portaria nº. 
05/2020, de 24 de março de 2020, responsável por proces-
sar e julgar o Chamamento Público, aprova e RATIFICA a 
Justifi cativa da Administração Pública para Suspensão de 
Chamamento Público.

Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra

Assistente Social Maria Cristina Romanelli
Pedagoga

Maria Inês Gonçalves Pena
Assistente Social Vanessa Gimenez Ferreira
Psicóloga
(A retifi cação foi em virtude da omissão de um membro da 
Comissão conforme portaria 05/2020. Assim sendo, fi ca reti-
fi cado a Justifi cativa publicada no Diário Ofi cial do Município 
na data de 20 de junho de 2020).

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 07

Data: 23 de junho de 2020

Altera a portaria SMAA nº 05 de 08 de maio de 2018, que 
cria no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento a comissão de monitoramento do processo 
de chamamento público nº 01/2017, Acordo de Cooperação 
nº 01/2017.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos termos do Decreto nº 18.265, de 14 de 
março de 2019;
Considerando o artigo 2º, inciso XI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, inciso V, do Decreto nº 17.708 de 
07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 
23 de fevereiro de 2017 e pelo Decreto nº 17.800 de 29 de 
junho de 2017. 
NOMEIA:
 Art. 1º - A comissão de monitoramento e avaliação da par-
ceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci-
mento e a Cooperativa de Produtores Rurais de São José do 
Rio Preto - COOPERIOPRETO , em conformidade com a lei 
13.019/2014, os servidores abaixo relacionados: 
Dayana Gabriella Oliveira Araujo Cussioli; 
Fábio José de Faria;
Sara Guerra Ismael Zanchini.
Art. 2º - Os servidores deverão monitorar e avaliar a execu-
ção da referida parceria. 
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário; 
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, e 
arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
entrando em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto, 23 de junho de 2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 08

Data: 23 de junho de 2020

Altera a portaria SMAA nº 06 de 08 de maio de 2018, que 
cria no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento o gestor do processo de chamamento público nº 
01/2017, Acordo de Cooperação nº 01/2017.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos termos do Decreto nº 18.265, de 14 de 
março de 2019;
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, inciso IV, do Decreto nº 17.708 de 
07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 
23 de fevereiro de 2017 e pelo Decreto nº 17.800 de 29 de 
junho de 2017. 
NOMEIA:
 Art. 1º - O servidor público César Augusto Fernandes, 
responsável pela gestão da parceria entre a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento e a Cooperativa de 
Produtores Rurais de São José do Rio Preto - COOPERIO-
PRETO.
Art. 2º - O servidor deverá acompanhar e fi scalizar a execu-
ção da referida parceria.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário; 
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, e 
arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
entrando em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto, 23 de junho de 2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2020

RESULTADO FINAL / HOMOLOGAÇÃO

Decorridos todos os prazos de recursos e cumpridos todos 
os ritos previstos no processo licitatório, a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura de São José do Rio Preto apresenta, ao 
público interessado, o Resultado Final e consequente Ho-
mologação dos Editais 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 
05/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 
12/2020 e 13/2020, com observância na Lei 9.440 de 09 de 
maio de 2005 (Programa Municipal Nelson Seixas de Fo-
mento à Produção Cultural), Lei Municipal n.º 10.902 de 28 
de março de 2011 (Lei Cultura para Todos), regulamentada 
pelo decreto n.º 17.075 de 30 de abril de 2014, sabendo-se 
a seguir:
EDITAL 01/2020 – ARTES AUDIOVISUAIS
- ABISMO - Cassio Henrique Ferreira - Agrupamento Núcleo 
2
- CAMINHO DE FERRO, LINHA DA VIDA - Animmato Videos 
Ltda. M.E. 
- CINE PRAÇA - Elissa Pomponio Renesto - Elissa Pompo-
nio
- IDOSOS (IN)VISÍVEIS - Alexandre Vinícius Estevanato - 
Estevacine Filmes
- MEU CINEMA É AQUI - Adriano Augusto Ferreira - AAF 
Produções

- O AVESSO AO ALTAR - Carolina Capelli 
EDITAL 02/2020 – ARTES VISUAIS – ARTES PLÁSTICAS
- NAÏF A CÉU ABERTO - Gabrielle Pagliuso Rodrigues Virgí-
lio - Coletivo Uniarte
- MUNDO kp! NO ACERVO DA PINACOTECA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juny Alessandro Biassi de Almeida - juny kp!
- OS OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS PROPOSTOS PELA 
ONU – POR STAN BELLINI
Leandro Augusto Bellini - Stan Bellini
- O REINO DA MATA - Lucas Tadeu de Lima Gonçalves
- TEOTWAWKI - Wagner Lima Ortiz
EDITAL 03/2020 – ARTES VISUAIS – FOTOGRAFIA
- CIANÓTIPO: AZUL DA COR DO MAR - Caroline Romani - 
Caca Romani Fotografi a
- INVISÍVEIS  - Vinicius Dall’Ácqua - Robo Filmes
- PALAVRAS PARA NASCER: DO PARTO AO MUNDO - 
Nathalie Gingold 
- PROJETO EU SOU - Milena Silva Aurea - Milena Aurea 
Fotografi a
- TARÔ DISSIDENTE - Daniel Willian de Almeida Mariano 
dos Santos - 2Dois 360 - Coletivo Dissidente
- 29 ALMAS MAIS UMA - Santiago Naliato Garcia
EDITAL 04/2020 – CULTURA HIP HOP
- HIP HOP NA KEBRADA - Daniel Carlos Egide - DJ Basim
- HIP HOPE - Ana Paula Ribeiro Egide – Olho da Rua Produ-
ções - Ana Paula Ribeiro Egide
- INTERVALO CULTURAL - Pedro Henrique Bergonsin 
Cardoso

EDITAL 05/2020 – CULTURA NEGRA
- CARURU DE COSME - Associação Filantrópica Mamãe 
Idalina - Afoxé Jeje Nagô
- LETRAS NEGRAS - Ivan dos Reis Miranda - Ivan Reis
- NEGRITUDE - Mayara Isis Rocha Guimarães - Obará Afro 
Cultural
EDITAL 07/2020 – DANÇA
- CORPOMÁQUINA  - Vinicius Francisco da Silva - Robo.Art
- DANÇA NAS ESCOLAS - Altitude Comércio Rec. Esp. Ltda 
- Cia dos Pés
- O JOGO DA AMARELINHA: HORÁCIO - Associação de 
Amigos da Arte e Mantenedores da Virtual - Companhia de 
Dança - Virtual Companhia de Dança
- UNIVERSO MISTRAL - Maria Zilda Viudes Arali - Zilda Arali
EDITAL 08/2020 – FESTIVAIS E MOSTRAS INDEPENDEN-
TES
- 1º FESTIVAL DE ARTES DO FIM DO MUNDO  - Carolina 
de Oliveira Machado Campos - Cia. Apocalíptica
- II WINCHESTER PERFORMANCE MOSTRA - Cassio Hen-
rique Ferreira - Agrupamento Núcleo 2
EDITAL 09/2020 – FORMAÇÃO ARTÍSTICA-CULTURAL
- MULHER NO GUNGA - Paula Aline de Castro - Escola 
ARCCA - Associação Refúgio Cultural Capoeira Angola
- VIVÊNCIAS APOCALÍPTICAS – INCUBADORA - Lawrence 
William Garcia Gazarian - Cia. Apocalíptica
EDITAL 10/2020 – LITERATURA
- A LUA DE ALICE - Ana Carolina Petrolini André
- CIDADE POÉTICA (Antologia) - 70 escritores - Raul Mar-
ques Cultura e Comunicação - Raul Marques
- COMUNS - Jose Alexandre Silva
- DOSSIÊ DE CAUSOS MAL RESOLVIDOS - Lucas Pelegri-
no Bonalumi
- MEMÓRIAS DO ISOLAMENTO - Graziela Delalibera
- O MENINO VIAJADOR - Fabiano dos Santos - Fabiano dos 
Santos e Glau Ramires
EDITAL 11/2020 – MÚSICA
- A MÚSICA DE PAULO MOURA - ProArt Comércio de Equi-
pamentos de Comunicação Ltda. - ProArt Comunicação
- CONCERTO AIPÊ - Camila Gallo Schneck - Quarteto Rio-
-Pretense
- HERÓIS DO FAZ DE CONTA - Gislaine de Souza David 
Silva - Gislaine de Souza David Silva  / Vicente Serroni
- O CANCIONEIRO DE LUA – VIDA E OBRA DO REI DO 
BAIÃO - Cristina Silva Duarte M.E. - Casa Produtora Cultural
- PERFIL - Marcia Ferreira Rocha - Marcia Rocha
- PROJETO SUBÚRBIO (Título anterior: PERIFERIA CAN-
TA) - Paulo Rogério Pereira de Brito - Paulo Brito
- SAMBA DA CONSCIÊNCIA - Cleusa Prado Souza - As 
Chicas
- SAMBA DE RODA NA VARANDA DO CAZUÁ - Paula Aline 
de Castro - ARCCA - Associação Refúgio Cultural Capoeira 
Angola
- Suíte Cabocla – Renato Luis Gagliard Arantes – Grupo de 
Música Instrumental / Renato Gagliardi
- TOUR COLLAB  -  Andressa Maria Talhares de Agostino – 
Psicorange
EDITAL 12/2020 – TEATRO E CIRCO
Circulação
-  [HISTÓRIAS ENCAIXOTADAS] - TEATRO LAMBE-LAMBE  
- Darte & Hernandes Produção Cultural Ltda. M.E. - Varanda 
Teatro
- MÁFIA  - Luis Fernando Lopes – LFP Produções - Cia. 
Para Pessoas Solitárias
- TERRA ABAIXO, RIO ACIMA - F.L.R. Oliveira Produções e 
Eventos M.E. - Cia. Cênica
Produção
- ABDUÇÃO - ENSAIOS SOBRE IDENTIDADE, INDUS-
TRIALIZAÇÃO E VIDA ALIENÍGENA - Leonardo Bauab 
Aissa – Mahadeva - Companhia Imaginária
- IAUARETÊ - Tiago Mariusso de Miranda - Cia. Ir e Vir
- SILÊNCIO - Alexandre de Almeida Manchini Jr. - Núcleo 
Arcênico de Criações
- ZONA CONTAMINADA - Tauane Nunes Alamino - Compa-
nhia do Santo Forte
EDITAL 13/2020 – PRIMEIRAS OBRAS
LOUCURA É CURA - Maria de Paula Barbeiro

São José do Rio Preto/SP, 23 de junho de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura e
Presidente das Comissões de Avaliação e Seleção



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de junho de 2020

Secretaria Municipal de Habitação 
DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 
Edital 13/2020 

Dá conhecimento da Demarcação Urbanística referente a regularização fundiária urbana do 
núcleo ESTÂNCIA SANTA INÊS NAVARRETE. 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de suas atribuições legais, 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente 
aos titulares de domínio, confrontantes, ou terceiros interessados, sobre a Demarcação 
Urbanística do núcleo urbano informal auto denominado ESTÂNCIA SANTA INÊS 
NAVARRETE, consolidado sobre o imóvel matriculado sob nº 37.198 do 2º Oficial de Registro 
de Imóveis de São José do Rio Preto, confrontante sendo os Córregos dos Macacos, da Boa 
Esperança e do Capim Grande, cientificando a todos que, querendo, apresentem 
impugnação à demarcação urbanística, no prazo comum de trinta (30) dias, nos termos do 
art.20, § 1º e 2º da Lei Federal nº.13.465/2017. 
 

 
Desenho simplificado da área demarcada 

Em São José do Rio Preto, aos 24 dias do mês de junho de 2020. 
Altamir Roberto Marascalchi 

Assessor de Secretaria 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

BANCO DO BRASIL S/A 01017/20 AIF-L-C 000068 
BANCO SANTANDER BRASIL S/A 01014/20 AIF-P-C 000087 
BERTALIA TRANSPORTES LTDA 00997/20 AIF-I-E 1271 
CAFÉ 3333 LTDA 00985/20 AIF-P-F 000040 
CALFB PET SHOP RIO PRETO LTDA 01006/20 AIF-P-C 000086 
CHRIS JEANS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 01016/20 AIF-P-H 000015 
CLINICA DE RECUPERAÇÃO MAXIMUS LTDA ME 01000/20 AIF-S-E 000067 
CLINICA DE RECUPERAÇÃO MAXIMUS LTDA ME 00999/20 AIF-S-E 000068 
CLINICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD S/S LTDA 00991/20 AIF-S-V 000043 
DC ODONTOLOGIA EIRELI ME  00988/20 AIF-S-F 000107 
ESTER MARIA MENDES NOBRE ME 01007/20 AIF-P-C 000085 
FRABAG’S PAPELARIA E BOLSAS RIO PRETO LTDA EPP 01003/20 AIF-A-M 00247 
GUI PRESENTES LTDA ME 00987/20 AIF-P-C 000079 
JO CALÇADOS LTDA 01008/20 AIF-A-M 00249 
JOSÉ EDUARDO RISSI CONTABILIDADE EPP 00944/20 AIF-P-C 000082 
JOSIANE SOLER TEIXEIRA  00986/20 AIF-P-H 000013 
LUISA APARECIDA COSTA SUPERMERCADO ME 00995/20 AIF-A-LF 000055 
MULTIFÓRMULAS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI 00998/20 AIF-P-C 000083 
MYRIAM RODRIGUES DE GODOY MOREIRA ME 01010/20 AIF-A-M 00250 
NEW FACE STUDIO DE BELEZA LTDA 01002/20 AIF-S-H 000070 
QUINTA DO GOLFE CLUBE 01013/20 AIF-A-LF 000059 
RAFAEL RODOLFO CARVALHO DOS SANTOS 01018/20 AIF-L-C 000069 
RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTDA 00984/20 AIF-S-E 000064 
RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANÊNCIA PARA IDODOS LTDA ME 00992/20 AIF-S-V 000044 

RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS LTDA ME 00989/20 AIF-S-E 000065 

RODRIGO DE SOUZA SANTOS PIACENTI 01019/20 AIF-L-C 000070 
SÃO JOAQUIM CASA DE REPOUSO LTDA 00993/20 AIF-S-E 000066 
SHOPPIMG NOTA 10 LTDA ME 01015/20 AIF-P-C 000088 
SPOT CABELEIREIROS E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME 01011/20 AIF-S-H 000071 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01009/20 AIF-A-N 000193 
TRENZINHO COLORIDO COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS 
EIRELI 01004/20 AIF-A-M 00248 

São José do Rio Preto, 24 de Junho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ERRATA NO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 07/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50/2020

Em publicação veiculada no Diário Ofi cial do Município em 
11/06/2020, edição 4.986, página B-5, onde se lê Aquisição 
de mascaras de TNT, camada tripla, lavável, com clipe nasal 
e elástico de boa qualidade, leia-se: máscara de tecido, 
lavável, com clipe nasal e elástico de boa qualidade.
Monte Aprazível, 16 de junho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. LUCIANO DE ASSIS MARTINS e GILVAINE MA-
RIANO MACIEL, sendo ELE fi lho de JOSÉ GOMES MAR-
TINS e de HELENA JERÔNIMA DE ASSIS e ELA fi lha de e 
de GEORGINA APARECIDA CAMARGO MARIANO;

2. EMERSON DA SILVA QUEIROZ e FRANCIELLY 
DE PAULA FLÔR, sendo ELE fi lho de CLÁUDIO VIEIRA DE 
QUEIROZ e de CÉLIA DOS SANTOS SILVA e ELA fi lha de 
D'JALMA FLÔR e de SHIRLEI RENATA DE PAULA FLÔR; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 22/06/2020.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

RONALDO ADRIANO DA CRUZ e VANDA FREIRE TEODORO. Ele, brasileiro, natural de 
Colatina, Estado do Espírito Santo, nascido aos quatro (04) de abril de um mil novecentos e setenta e oito (1978), 
com quarenta  e dois (42) anos de idade, motorista, solteiro, filho de SEBASTIÃO SANTANA DA CRUZ e de 
dona MARIA JOSE LUCAS DOS SANTOS. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, nascida aos  três (03) de março de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com quarenta  e um (41) 
anos de idade, micro empreendedora, divorciada, filha de JOÃO BATISTA TEODORO e de dona IDALINA 
FREIRE TEODORO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e dois (22) de junho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

                                                                                                                                            

 

PORTARIA Nº 6461, DE 23 DE JUNHO DE 2020. 
 
ENQUADRA, a servidora ocupante de cargo efetivo NATALY TAKAHASHI ANTOLINE, na Referência CM-3, 
Padrão Técnico Administrativo-30h, que se refere o artigo 291 da LC 05/90, com previsão legal nos artigos 
17 e 18 da LC 156/2002, surtindo seus efeitos no mês de junho de 2020. 
 
 
VER. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 


